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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Brasília, 14 horas. Estamos no Senado da República
do Brasil.
Esta é uma sessão deliberativa ordinária, 12 de
agosto, quarta-feira.
Há número regimental.
Declaramos aberta a sessão do Senado da República do Brasil.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Senador Tião Viana, as minhas crenças, como
cidadão, como Senador e que presido em Deus, no
amor, que cimenta a família que Rui Barbosa, Flexa
Ribeiro, disse: a pátria está no estudo e no trabalho.
Essas são nossas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, aviso do Ministro de Estado de Minas
e Energia que passo a ler.
É lido o seguinte:

AVISO DO
MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA
– Nº 176/2009, de 6 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 454, de
2009, do Senador Antonio Carlos Junior.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, ao
Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.000, DE 2009
Tendo sido autorizado por Vossa Excelência para
representar o Senado Federal no “I Fórum Legislativo
das Cidades-Sedes da Copa 2014”, a realizar-se na
cidade de Manaus no dia 13 de agosto de 2009, requeiro, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no
período de 13 a 14 do corrente, para desempenhar a
referida missão.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 2009. – Senador Leomar Quintanilha.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O requerimento lido será publicado e apreciado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 308, de 2009
(nº 266/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Cultura e Informação de Pacajá – Acipa – Emissora Comunitária “Novo Tempo” para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pacajá, Estado do Pará; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 379, de 2009
(nº 1.286/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Terra FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Tucumã,
Estado do Pará.
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 (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência comunica ao Plenário que terminou,
dia 11 de agosto do corrente, o prazo, sem interposição de recursos, para que os Projetos de Decreto Legislativo nºs 4 e 5, de 2009 – CN, fossem apreciados
pelo Plenário do Congresso Nacional, nos termos do
disposto no art. 123 da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2006.
Os projetos vão à promulgação e será feita comunicação à Câmara dos Deputados e à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Flexa Ribeiro.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem, Senador Paim e, posteriormente, eu.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.) – Pediria a V. Exª minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Presidente, pela ordem, tem o Senador Paim, primeiro; eu, em
segundo; Senador Jefferson Praia, em terceiro; e Senador Flexa Ribeiro, em quarto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Dr. José Roberto vai seguir o direito de cada um.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – O Senador
Flexa é um homem justo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, como eu estou inscrito como orador, eu pediria
a V. Exª que, se puder me encaixar como orador, eu
cedo o meu espaço para outro.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Então, Senadora Rosalba, que foi a quarta a chegar aqui.
Quando chegou, como só eram três, não podia.

AGOSTO 2009

Agosto de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, Senadora Rosalba. Lamento, mas o quarto fui eu.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Não,
Sr. Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Paulo Paim está inscrito como orador. Ele é o nº 17.
Mas os dezessete não estão presentes aqui. Como
orador inscrito...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu faço
permuta com o Senador Valdir Raupp. Meu primeiro
lugar eu cedo.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Você está pelo Valdir Raupp, mas o Expedito...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria só de fazer
uma proposta para V. Exª. O Senador Tião Viana é
o primeiro inscrito da comunicação inadiável. Então,
eu gostaria que, imediatamente, V. Exª já passasse,
então, a palavra... Ah, o primeiro é o Paim? Da comunicação inadiável? O primeiro inscrito é o Senador
Paulo Paim. Então, o Paim falaria e, em seguida, fala
um Senador inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Olha a bandeira: Ordem e Progresso. Então, o nosso
secretário executivo Dr. José Roberto fez as seguintes
inscrições: para comunicação inadiável, Paulo Paim,
um; Tião Viana, dois; e Jefferson Praia, três. Líder. Tem
algum Líder aqui na Casa? Primeiro suplente: Flexa
Ribeiro. Agora, inscrito. Inscrito, então, da vez que está
presente é o Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Mas o Senador Paim disse que fez a inversão da pauta
com o Senador Raupp. Então, o Senador Raupp é o
primeiro inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu falo
rapidamente e já abro mão da minha fala.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – E
V. Exª é o primeiro... Abre para ele. Então, é o seguinte:
aqui, inscrito mesmo está o Valdir Raupp, o primeiro. O
segundo inscrito mesmo é o Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Isso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª quer usar como inscrito, porque você está o
primeiro?
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Mas eu sou o segundo. Ele está dizendo que trocou
com o Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Trocou com o Raupp?
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Então, Paulo Paim, por permuta com o Senador
Valdir Raupp, é o primeiro inscrito. Quis Deus aqui
o Paulo Paim. Paulo Paim, na nossa história democrática da República, é o político que mais se aproxima ao nosso Presidente Luiz Inácio. Sua carreira,
o Luiz Inácio como operário, líder sindical, e o Paim
é esse operário, líder de sindicato. Eu digo que ele é
o maior nome hoje da política do Partido dos Trabalhadores, porque o Presidente já é Presidente. Então, ele é o maior símbolo da força sindical do País.
E quis Deus...
Paim, eu queria apresentar ali, são todos sindicalistas. Eu pediria que V. Exª os cumprimentasse da
tribuna, não lá, pessoalmente. São todos do Piauí, e
pedi o nome de cada um, mas o meu assessor não
trouxe. Ah, trouxe.
Então, Paulo Paim, maior líder sindical do momento do País, que engrandece este Senado da República; Paulo Paim foi secretário da CUT quando o
Presidente Luiz Inácio... Está a cumprimentar os líderes
sindicais do Piauí: José Ribamar da Silva, Alberto Silva
de Oliveira, Alexandre Rodrigues Neto, José Mendes
dos Santos, Francisco das Chagas Souza – esse é
meu primo –, João Pereira de Santana, Gustavo Alves de Araújo. São vigilantes da Universidade Federal
do Piauí, que pedem o apoio ao PL nº 179, de 2008,
que é oriundo da inteligência também do Rio Grande
do Sul, do Senador Zambiasi, do PTB, e ao PLS nº
172, do Senador Paulo Paim, que trata de adicional
do risco de vida.
Então, nós queremos manifestar aos irmãos, aos
Líderes do Piauí, que o meu Líder sindical aqui sempre
foi o Paulo Paim. E o meu maior orgulho, que engrandece o Piauí, a minha vida pública, foi resgatarmos a
maior indignidade, que é o fator redutor da aposentadoria, dos velhinhos aposentados. Paulo Paim fez a lei
e me escolheu para ser o Relator. Nós o aprovamos
em todas as Comissões do Senado, na de Constituição
e Justiça, na de Assuntos Econômicos, no plenário, e
está na Câmara.
Então, sejam bem-vindos. (Palmas.)
O Piauí tem uma bandeira mais bonita do que
a do Brasil, com as mesmas cores, mas só tem uma
estrela, que é a força sindical que vocês representam
em nosso Estado.
Então, o Valdir Raupp determinou que a sua substituição fosse feita por Expedito Júnior, que representa
também seu Estado no Senado da República.
Senador Expedito Júnior, V. Exª poderá usar da
palavra, regimentalmente, por dez minutos. Mas não
vou cortar a palavra jamais de Rondônia, que V. Exª e
o Raupp representam com muita grandeza.
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Mão Santa, vou retornar a esta tribuna
para falar novamente da PEC nº 483.
Mas, antes de entrar nesse assunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu conversava agora
há pouco com o Senador Jefferson Praia. Não quero
roubar aqui a cena. Não quero roubar aqui o pronunciamento do Senador Jefferson Praia, mas acredito
que um dos temas de que ele deve tratar, na tarde de
hoje, desta tribuna, seja referente a um assunto que
tem muito a ver com o Estado de Rondônia: a BR-319,
que é a ligação do Estado de Rondônia com o Estado
do Amazonas, ou a ligação do Amazonas com o resto
do mundo, por intermédio da BR-364.
Sr. Presidente, é uma aberração o que fazem os
técnicos do Ministério do Meio Ambiente. Estão sentados em cima dessa proposta, desse projeto, para
que se dê a licença ambiental, a ﬁm de que iniciemos
a construção, já com dinheiro alocado e recursos em
caixa.
O Ministério dos Transportes agiu por intermédio
do Ministro Alfredo Nascimento, que já me disse que
ele foi quem custeou praticamente todo EIA/Rima que
foi feito e as audiências públicas sobre a construção
da BR-319. E falta tão somente a bendita licença ambiental, Senador Flexa Ribeiro, sobre a qual inclusive
discutimos – naquela ocasião da medida provisória – e
estávamos regulamentando essa questão, dando um
prazo para que eles não sentassem mais em cima de
um projeto como esse, de tamanha grandeza para o
Amazonas e para o Estado de Rondônia, que é a ligação da BR-319, do Município de Porto Velho, da nossa
capital, à capital do Amazonas.
Pelo amor de Deus! O Presidente Lula me disse, numa das idas a Rondônia, que uma das grandes
preocupações dele era com a demora exatamente do
Ministério do Meio Ambiente, principalmente do Ibama, com a questão das licenças ambientais, quando
da época ainda da licença da construção do nosso
complexo das usinas, Complexo do Madeira, de Jirau
e de Santo Antônio.
Então, eu aproveito aqui a presença de V. Exª,
Senador Jefferson Praia, para fazer um manifesto junto
com V. Exª. Se V. Exª estiver marcando uma audiência
com o Ministro, se estiver marcando uma audiência
com a Ministra Dilma, eu não sei quem é que vai resolver essa questão, mas eu só sei que nós precisamos
resolvê-la. Em 2014, nós vamos ter a Copa do Mundo
na região amazônica. É a capital de V. Exª, Manaus,
que vai sediar uma das chaves da seleção brasileira,
uma das chaves da Copa do Mundo. E nós queremos
ter o direito também, como cidadãos de Rondônia, de
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ir para lá, e, de repente, a única possibilidade que se
tem hoje ou é de avião, ou é de barco, que demora
cinco, seis dias para chegar até à capital do Amazonas, que é Manaus.
Então, eu gostaria de fazer coro com V. Exª para
que nós pudéssemos ter a licença ambiental da BR319 aprovada e que pudéssemos, então, ver essa obra
sendo construída. É uma aberração – torno a repetir
– dizer que não se pode dar uma licença ambiental a
uma estrada que já existe. Essa estrada já existe há
muito tempo, inclusive grande trecho dela já pavimentado. Mas hoje, devido ao abandono, não tem mais
quase asfalto nenhum nessa BR.
Então, eu gostaria de fazer coro. Eu sei que V.
Exª, daqui a pouco, deve falar sobre isso, mas gostaria de me associar a V. Exª, para juntos pudéssemos
tentar resolver a questão e ajudar o Ministro Alfredo
Nascimento, que certamente é uma das obras espinha
dorsal do seu Ministério, de responsabilidade dele e de
compromisso que ele fez com a população do Amazonas e também com a nossa região.
Sr. Presidente, ontem eu subi a tribuna mais
uma vez para solicitar que o Presidente Michel Temer pautasse a PEC da transposição dos servidores
públicos do meu Estado, de nº 483. Ontem ainda, Sr.
Presidente, eu anunciava que faltavam 21 dias, hoje
20 dias, para o encerramento do mês de agosto para
votação da transposição dos servidores públicos. Mas
em uma audiência que teve hoje o Senador Valdir
Raupp, acho que todos da Bancada federal, creio que
todos os oitos deputados federais estiveram presentes junto também com os nossos sindicalistas, com
os nossos sindicatos, Presidentes dos Sindicatos do
Estado de Rondônia, que estavam aqui presentes
ontem e acredito que daqui a pouco estarão presentes novamente aqui. Foi feita essa audiência com o
Presidente Michel Temer.
E eu quero anunciar, aproveitando aqui o momento e oportunidade, à população do meu Estado, principalmente a classe operária, os servidores públicos de
Rondônia que o Presidente Michel Temer, entendendo
a necessidade de se pautar essa matéria e a urgência de votarmos essa matéria, porque nós temos que
incluí-la no Orçamento da União para que possamos
ver os nossos servidores sendo enquadrados no plano
federal a partir de 1º de janeiro, nós precisamos votar a transposição esse ano... E o Presidente Michel
Temer marcou, segundo os nossos líderes e segundo
a Bancada federal e o Senador Raupp para o dia 16
de setembro.
Vamos votar a PEC da transposição dos servidores públicos do meu Estado, no dia 16 de setembro
agora. E eu estava comunicando, Sr. Presidente, que,
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se não fosse votado agora, no mês de agosto, iríamos
fazer a maior manifestação já vista do Estado de Rondônia, aqui dentro da Câmara dos Deputados. Que
iríamos acampar dentro da Câmara dos Deputados.
Mas em o Presidente Michel Temer marcando para o
dia 16 de setembro, nós vamos – já sentei agora há
pouco com os nossos Líderes, com os Presidentes dos
Sindicatos; na segunda-feira vamos sentar novamente
em Porto Velho – e decidimos que os nossos servidores
públicos virão para cá entre o dia 14 e o dia 15. Além
de assistirem aqui à votação, estarão presentes para
ver a votação da PEC da transposição dos servidores
públicos do meu Estado.
Senador Paulo Paim, ontem, V. Exª teve oportunidade de ver aqui alguns dos sindicalistas, como V.
Exª também é e tão bem defende aqui os direitos, principalmente dos menos favorecidos pela sorte, V. Exª
é uma voz que sempre se levanta aqui, no Senado,
nas Comissões, no plenário, e com ações concretas,
tentando melhorar a qualidade de vida, principalmente
da classe operária brasileira, e, lá em Rondônia, não
é diferente, porque é a classe operária que são os
servidores públicos do meu Estado. Mas espero que
isso verdadeiramente aconteça no dia 16, porque o
Presidente da Câmara dos Deputados, do Partido dos
Trabalhadores, o Deputado Arlindo Chinaglia, dormiu
com esse projeto da transposição dos servidores mais
de ano e meio, engavetou-o e não o colocou em discussão e muito menos em votação.
Agora, com o Deputado Michel Temer, há sete
meses esse projeto também se encontra paralisado
nas gavetas da Câmara dos Deputados, mais precisamente na Mesa da Câmara dos Deputados.
Com certeza, acredito que vamos votar isso no
dia 16, porque a manifestação dos servidores, a manifestação também dos nossos Deputados Federais,
a manifestação também dos três Senadores do Estado de Rondônia. Certamente nós estaremos atentos
e estaremos cobrando isso do Presidente da Câmara
dos Deputados.
Veja bem, eu falo e repito todas as vezes na tribuna desta Casa, Senador Mão Santa, que nós não
estamos pedindo nada. Nós estamos pedindo tratamento isonômico, a paridade para que tenhamos o
mesmo tratamento que foi dispensado, que foi dado
aos ex-territórios. Eu sei que isso não tem nada a ver
com o Presidente Lula, isso não tem nada a ver com
o Ministério do Planejamento, não tem nada a ver com
o Ministério da Fazenda. Tem a ver com o Congresso
Nacional, tem a ver com o Senado e a Câmara dos
Deputados. É uma Proposta de Emenda à Constituição. Se nós aprovamos uma PEC, o que resta ao
Presidente Lula e à sua equipe fazer? Cumprir. Não é
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isso, Senador Paim? Cumprir uma determinação que
nós estaremos tomando aqui, no Congresso Nacional.
Nós já a aprovamos no Senado, e está para ser votada
na Câmara dos Deputados.
Então, Senador Mão Santa, eu não tenho dúvida
de que esta matéria será votada no dia 16, em primeiro
turno, e, logo em seguida, estaremos votando o segundo turno dessa matéria na Câmara dos Deputados.
E a matéria vai ter de retornar novamente ao
Senado, porque está sofrendo algumas emendas na
Câmara dos Deputados. Não tenho dúvida de que,
essa matéria chegando ao Senado, tanto eu quanto o
Senador Raupp e a Senadora Fátima Cleide, vamos
ter condições de dar prioridade a essa votação e votar com certa rapidez – a rapidez que os servidores
públicos do Estado de Rondônia estão requerendo da
sua classe política.
Desde ontem, estou peregrinando com nossos
servidores pelos gabinetes dos Líderes dos partidos
políticos na Câmara dos Deputados. Ontem, estivemos
com o Líder do PR, Deputado Sandro Mabel. Hoje, às
15 horas, daqui a pouco, estaremos discutindo com o
Deputado de São Paulo que lidera a Bancada do PSDB
e também é rondoniense, ﬁlho de Guajará-Mirim, José
Aníbal. Às 17 horas, estaremos reunidos com o Deputado Negromonte, o Líder do PP.
É esse o entendimento que precisávamos costurar na Câmara. Também não poderíamos deixar tão
somente isso no colo do Presidente da Câmara, porque
lá não é diferente do Senado. Aqui também decidemse as votações no Colégio de Líderes. Na Câmara dos
Deputados, com certeza, também quem vai decidir
será o Colégio de Líderes. Certamente, essa visita que
estamos fazendo aos Líderes dos partidos políticos
na Câmara dos Deputados vai garantir a votação e os
308 votos de que necessita a matéria para que seja
aprovada na Câmara dos Deputados.
Ainda, Sr. Presidente, para ﬁnalizar, gostaria de
fazer um apelo, aproveitando a boa vontade do Presidente Michel Temer, de já para pautar esta matéria
para o dia 16. Eu recebi, Sr. Presidente Mão Santa, um
documento encaminhado pelo Sr. Adriano de Castro,
um dos representantes do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Rondônia, pedindo também
o nosso apoio para ver se conseguimos conquistar o
Presidente Michel Temer para que possamos colocar
em pauta um projeto de interesse desse Sindicato. Representado pelo seu Diretor Financeiro, o Sr. Adriano
Castro, ele veio pedir apoio para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 308, de 2004, que
altera os arts. 21, 32 e 144 da Constituição Federal,
criando as polícias penitenciárias federal e estaduais,
que ora tramita na Câmara dos Deputados.
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Segundo o autor da matéria, a referida proposta
de Emenda à Constituição contribui signiﬁcativamente para o aperfeiçoamento do sistema de segurança
pública ora vigente no País, uma vez que libera deﬁnitivamente os integrantes das polícias civis e militares de encargos em atividades carcerárias, ou seja,
criando a sua própria estrutura nas dependências das
penitenciárias brasileiras.
Mas, Sr. Presidente, faço este apelo ao Presidente
Michel Temer – e agradeço por ter pautado a matéria
da transposição dos servidores públicos do meu Estado, a PEC 483 – que paute também a Emenda nº
308, que vai beneﬁciar não só o Estado de Rondônia,
mas também todo o sistema carcerário e penitenciário do País.
Finalizo, Sr. Presidente, agradecendo mais uma
vez a benevolência de V. Exª, que nos permitiu falar
pouco mais de quinze minutos. Agradeço também o
apoio dos Senadores. E não tenho dúvida de que, assim que essa matéria for votada na Câmara, Senador
Paulo Paim, vou precisar do Senador Paulo Paim, vou
precisar do Senador Jefferson Praia, vou precisar do
Senador Mão Santa, vou precisar aqui dos nossos
amigos do Pará, do Flexa e do Couto; enﬁm, vou precisar da maioria dos Senadores da República para que
possamos resgatar e fazer justiça com os servidores
públicos do meu Estado.
Eu disse que, em Rondônia, os servidores públicos, a classe operária não pode servir como moeda de
troca. A classe operária do meu Estado tem que ser
respeitada, assim como foram respeitados todos os
servidores dos ex-territórios. Que se dê o mesmo tratamento: tratamento de igualdade aos servidores que
contribuíram – e muito – com o Estado de Rondônia e
com a Nação brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Este foi o Senador Expedito Júnior, que mais uma vez
defende os direitos dos funcionários públicos do seu
Estado, pois, em todos os Territórios, os funcionários
públicos passaram do Estado ao Governo Federal, o
que só não ocorre em Rondônia. Então, a cada dia aumenta a sua indignação contra essa injustiça.
Chamamos, para fazer uma comunicação inadiável, o Senador Jefferson Praia, por permuta com o
Senador Paulo Paim.
V. Exª pode usar da tribuna. Regimentalmente,
seriam cinco minutos, mas jamais...
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr.
Presidente, com a permissão do Senador Jefferson
Praia...
O SR. PRESIDENTE (PMDB – PI) – ...ousaria
cortar as suas palavras.
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador
Jefferson, V. Exª permite-me fazer apenas um comunicado?
O SR. PRESIDENTE (PMDB – PI) – É muito
honroso para o Piauí eu estar presidindo esta sessão,
Senador Papaléo, e haver um predomínio de piauiense
sindicalistas, que nos honram com a presença. Eles
vieram hoje com a Comissão de Direitos Humanos,
presidida pelo Cristovam Buarque e liderada pelo Paulo Paim. Então, são os líderes sindicais do meu Piauí:
José Ribamar Silva, Alberto Silva de Oliveira, Alexandre
Rodrigues Neto, José Mendes dos Santos, Francisco
das Chagas Souza, João Pereira Santana e Gustavo
Alves de Araújo.
A reivindicação deles é muito justa – eles são
vigilantes da Universidade Federal do Piauí: pedem
apoio ao PLS nº 179, de 2008, do Senador Zambiasi,
e ao PLS nº 173, de 2008, do Senador Paulo Paim,
que tratam do adicional de risco de vida desses bravos
servidores públicos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, com a permissão do Senador Jefferson Praia,
que até já está ocupando a tribuna, peço a permissão
de V. Exª, pela ordem, para fazer um comunicado importante para o meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (PMDB – PI) – Pela ordem, com a aquiescência do orador que está tribuna,
Jefferson Praia.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Agradeço a sua gentileza,
Senador.
É só para registrar que hoje estivemos, a Bancada do Amapá e Deputados Estaduais – o Presidente
da Assembléia, Deputado Jorge Amanajás; o Deputado Estadual Michel JK; o Deputado Estadual Dalto
Martins; Deputado estadual Edinho Duarte -, com o
Ministro dos Transportes, falando sobre a BR-156,
que é um problema sério para Laranjal do Jari. E o
Ministro Alfredo Nascimento – até quero homenagear
o Estado do Amazonas, falando do nosso Ministro Alfredo Nascimento – demonstrou todo o interesse, toda
a dedicação e todas as providências que o Ministério
dos Transportes já tomou para resolver a questão da
BR-156.
Senador Jefferson, quero deixar bem claro que
nós fomos muito bem recebidos no Ministério, que já
fez a sua parte. Falta nós fazermos, no Amapá, a nossa parte. Inclusive, ele envolveu o Diretor do Dnit, Dr.
Pagot, que foi muito cortês conosco.
Por isso, ﬁca aqui o nosso agradecimento em
nome do Estado do Amapá.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com a palavra o Senador Jefferson Praia, para uma
comunicação inadiável. Seria por cinco minutos, regimentalmente, mas jamais ousarei cortar a palavra
de V. Exª.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei não ultrapassar o tempo. Farei três breves comunicações que
acredito serem fundamentais.
A primeira delas já foi reportada pelo nosso ilustre Senador Expedito Júnior, que é uma preocupação
muito grande, por parte do meu Estado e também do
Estado do Amazonas, com relação à BR-319. Estive
recentemente, Senador Expedito, num Município chamado Careiro Castanho, e, lá, boa parte das pessoas
que conversaram comigo falaram de uma preocupação muito grande deles, que é essa questão relacionada ao asfaltamento da BR-319. Nós sabemos que
a BR já está nas duas pontas asfaltada. A questão é
só o meio.
É claro que a questão ambiental é relevante, é
importante, mas precisamos saber o que está emperrando, se o Ministério do Meio Ambiente realmente
está travando, por que está ocorrendo essa lentidão,
já que estamos a dois meses do ﬁm do verão na nossa região. Depois, quando estivermos no período das
chuvas, asfaltar vai ser muito mais complicado.
Portanto, estou aí buscando uma conversa com o
Ministro Minc, do Meio Ambiente, para que possamos
ver o que está acontecendo, e aí vamos apelar para o
bom senso, para a sensibilidade do Ministro. É claro
que percebo também a importância do Presidente Lula
nesse contexto. Quando tivemos os 12 Ministérios com
posições divergentes, acredito que, nesse momento,
o Presidente Lula deveria ter sido aquele que iria, na
verdade, ser o condutor desse processo. Acredito que
é dessa forma que ele está agindo.
Sr. Presidente, sei que neste momento de comunicação inadiável não é permitido o aparte, mas, se V.
Exª me autorizar, com muito prazer ouvirei o Senador
Flexa Ribeiro e, depois, o Senador Expedito Júnior
sobre esse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – É
claro, nós nos inspiramos em Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis. Há lei, mas há o espírito.
V. Exª pode apartear o companheiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Agradeço a
V. Exª, Presidente Mão Santa, e ao Senador Jefferson Praia, por conceder-me o aparte. Quero apenas
parabenizá-lo por vir aqui defender o asfaltamento da
BR-319, que sabemos todos nós da Amazônia ser
de importância vital, assim como as rodovias lá de
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Rondônia, do Pará, a Transamazônica, a Santarém/
Cuiabá. Só lamento, Senador Jefferson Praia... Quero pedir um favor a V. Exª: se V. Exª receber o milagre dos céus de conseguir audiência com o Ministro
Carlos Minc, gostaria que me informasse para que
eu pudesse ir junto, porque o Ministro Carlos Minc
foge dos Parlamentares como o diabo da cruz. Ele
esteve agora há dois dias no meu Estado, fazendo
uma pirotecnia que não tem tamanho, como sempre
faz: midiático, sem ter argumento nenhum, não senta para discutir, para dialogar, Senador Expedito Júnior. Outro dia, eu dizia à ex-Ministra, hoje Senadora
Marina Silva, que eu era feliz e não sabia, porque
a Ministra Marina pelo menos nos recebia e dizia
“Olha, a minha posição é contrária a essa. Vamos
dialogar, vamos ver...” O Ministro Minc é o contrário.
No início, parecia ser uma pessoa de diálogo. Dizia,
acertava, fazia mesas de discussão, mas acertava
uma coisa, e fazia outra. Quando ﬁcou claro para a
sociedade que ele tinha duas facetas – a face que
Deus lhe deu e outra que usa como máscara para
atender as pessoas –, quando isso foi descoberto,
ele deixou de atender os Parlamentares. Ele só faz
ações midiáticas. Gostaria muito que ele, ao fazer
essas ações, como fez agora no Pará, avisasse,
convidasse os Senadores, convidasse os Deputados
para que pudesse... Ele disse aqui – vou comentar
daqui a pouco – que o boi pirata – ele chama de
pirata, mas pirata não é o boi – vai servir de churrasquinho para o Fome Zero. Como é midiático, ele
gosta de criar essas frases de efeito. Parabéns a V.
Exª. Se conseguir audiência com o Ministro, por favor, avise o Senador Flexa Ribeiro, porque eu, sem
interromper e sem atrapalhar a de V. Exª,...
(Interrupção do som.)
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – ...em sequência, gostaria de colocar as questões que aﬂigem o
Estado do Pará.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Senador Expedito, com muito prazer, ouço V.
Exª.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Senador Jefferson Praia, quando o Senador Flexa falou
aqui da chegada do Ministro Minc, lembrou-me que
estávamos com uma subcomissão que foi criada para
apurar as denúncias, os excessos que havia naquela
operação Arco de Fogo. Logo na chegada do Ministro
Minc, comemoramos. Vou ser sincero. Eu disse: acredito que agora vai ser inclusive um pouco mais fácil a
abertura do diálogo com um dos Ministérios que reputo
como dos mais importantes – todos são importantes,
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mas esse é muito importante, principalmente para a
nossa Região Amazônica. Olha, foi uma decepção.
O Ministro Minc é um fanfarrão. O Ministro Minc que
me perdoe, mas já ﬁz muitas críticas a S. Exª, principalmente no meu Estado. Assim como no Estado de
V. Exª, o Estado do Pará, onde ele esteve para fazer
as suas festas, as suas pirotecnias, em Rondônia não
foi diferente. Ele foi duas vezes à Rondônia. Uma,
para apreender um caminhão de madeira. Vejam o
que ele gastou! Saiu daqui num jatinho com mais
de trinta seguranças da Polícia Federal. Então, uma
vez foi para isso. E a segunda foi para tirar o pessoal
da área da Reserva do Bom Futuro, mas depois ele
teve que morder a língua, porque, com a determinação do Presidente Lula e da Ministra Dilma, o pessoal permaneceu na área e vão permanecer, porque
houve a troca da área do Bom Futuro com a Reserva
do Rio Vermelho, para que possamos construir ali o
complexo do Rio Madeira. Mas quero cumprimentar
V. Exª pelo grande Parlamentar que é, defendendo
os interesses da nossa Região, defendendo os interesses relativos à BR-364 - que acredito, como disse
dessa tribuna, é a espinha dorsal da nossa região e à continuidade dessa obra, ligando o asfaltamento
da BR-319, do Município de Porto Velho, que já está
até Humaitá, ligando de Humaitá até a capital do seu
Estado, que é Manaus.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Obrigado, Senador Expedito.
Senador Mão Santa, serei breve nas outras duas
comunicações.
Gostaria de destacar que recebi um ofício do
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Carlos
Lupi, Presidente do meu Partido, o PDT, que trata da
eleição do Presidente do Codefat. Passo a ler o referido ofício:
... envio relato detalhado acerca do processo de eleição do novo Presidente do Conselho Deliberativo de Amparo ao Trabalhador,
ocorrido em 27 de julho de 2009, assim disposto no Informativo SE-Codefat/DES/SPPE/
MTE, emitido pela Secretaria Executiva do
Codefat, de 29 de julho de 2009, cópia em
anexo.
Nesse sentido, cumpre ressaltar que, enquanto Ministro de Estado do Trabalho e Emprego e com
minha reconhecida visão histórica de democracia e
de defesa das minorias no episódio, apenas acatei
a decisão soberana da maioria do Colegiado do Codefat.
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O meu compromisso com a verdade e
a democracia está acima da visão limitada
de alguns.
Ante o exposto, espero que o referido
material seja de grande valia para o resgate da
verdade; ao tempo em que me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos.
Portanto, Sr. Presidente, eu não poderia deixar
de externar aqui essa posição do Ministro e pedir para
que fossem considerados, na íntegra, os documentos
que ele me remeteu.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, destaco também um
documento fundamental intitulado Carta de Princípios
Para REDD – Redução de Emissões por Desmatamento
e Degradação. Esta é uma carta do Fórum Amazônia
Sustentável, que é composto por 168 entidades. Portanto, nesta carta, temos as posições do Fórum em
relação às mudanças climáticas.
Diz o documento, rapidamente, Sr. Presidente:
As mudanças climáticas representam o
maior desaﬁo ambiental da humanidade. Sua
causa está associada ao aquecimento global,
agravado pelos gases de efeito estufa (GEE)
emitidos na atmosfera em decorrência de atividades humanas, principalmente a queima de
combustíveis fósseis. Se o ritmo de emissões
de GEE não for reduzido signiﬁcativamente,
será impossível evitar o agravamento de consequências ambientais negativas já observadas atualmente pelas alterações climáticas
como, por exemplo, derretimento de geleiras,
inundação de cidades costeiras e tempestades mais intensas, entre outros. No Brasil, já
vivenciamos em 2009 fenômenos extremos
simultâneos de seca no Sul e enchentes no
Norte e Nordeste, com graves prejuízos à população e à economia.
Sr. Presidente, sei que meu tempo já está no ﬁnal,
mas destaco aqui o documento em que eles colocam
diversas questões importantíssimas com relação a
essa questão climática e as posições do Brasil dentro
do contexto da redução de emissões por desmatamento e degradação.
Peço que esses documentos sejam considerados na íntegra, e agradeço ao Senador Paulo Paim
por haver feito a permuta comigo.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JEFFERSON PRAIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª, Senador Jefferson Praia, será atendido de
acordo com o Regimento.
O Senador Jefferson Praia mostrou as suas preocupações quanto ao meio ambiente, no seu Estado,
o Amazonas.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
próximo orador é o Senador Valdir Raupp, do PMDB.
Pela ordem, Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quando estava usando da tribuna, comuniquei que, dali a pouco, deveriam
estar aqui os líderes sindicalistas do meu Estado. Eu
ﬁquei com um pouco de inveja de V. Exª, quando V. Exª
falou aqui dos sindicalistas...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– ...do Piauí.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –...
do Piauí. Aí, eu queria registrar aqui, agora – V. Exª já
leu ontem praticamente o nome de todos os presidentes das associações e dos sindicatos –, que o restante dos nossos presidentes acabaram de chegar. Eles
estão satisfeitos com a possibilidade de essa matéria
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ser pautada hoje pelo Presidente da Câmara, com audiência com o Senador Raupp, e votada no dia 16.
Eu gostaria, portanto, de fazer o registro aqui da
presença de todos os nossos presidentes dos sindicatos da classe operária dos proﬁssionais públicos do
Estado de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Aos sindicalistas os nossos votos de boas-vindas,
o nosso apoio. A grandeza do Senado é ter todos os
segmentos.
Ali está Paulo Paim, talvez o maior líder sindicalista do nosso País, que é Senador da República.
Com a palavra, Valdir Raupp, que lidera o meu
Partido – o PMDB – até hoje, não é?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Estou
na Vice-Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Você é Vice-Líder?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Liderei por
dois anos, com muita honra, com muita satisfação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu vou deixar o seu Partido. Não é por você, não.
É aqui.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Não
vai, não.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
É porque já venderam minha cabeça lá no Piauí para
o PT. É uma vergonha, como diria o Boris Casoy.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado, Presidente Mão Santa. Se depender de mim, Presidente, V. Exª vai disputar a reeleição para o Senado,
como sempre fez até agora. Já está no quarto ou quinto
mandato pelo PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sabe o que eu acho? Antes de eu sair, porque ainda
sou, eu acho que o Presidente Michel Temer, neste
momento histórico, tem um compromisso com a história e com o Partido. Ele deveria não fugir do povo, mas
aproximar o Partido do povo. Fazer as primárias.
O nosso modelo democrático, buscado por Rui
Barbosa, é ﬁlhote da Inglaterra e dos Estados Unidos.
E aí nós vimos o Barack Obama. Ele não era candidato de cúpula, como o próprio Luiz Inácio, que lançou
uma candidata. Foi o povo que fez Barack Obama, fortalecendo a democracia. E está aí hoje empolgando o
mundo democrático.
Então, o Presidente Michel Temer deveria fazer
as primárias. Eu me apresentaria. E tem outros nomes
grandes, como Requião, três vezes Governador do Paraná; Pedro Simon, um século de vida de liderança no
PMDB. E o próprio Michel Temer era um bom candidato.
Esse negócio de dizer, ó Raupp, que nós não temos
candidato, não temos nome, ﬁca feio para todos nós,
inclusive para V. Exª, que é um grande líder, que agora
está com a palavra e conta com o nosso respeito.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de entrar no
meu pronunciamento, gostaria de dizer que V. Exª tem
uma história no PMDB: sempre disputou eleições e,
sempre vitorioso pelo PMDB, foi Prefeito de Parnaíba,
foi Governador por duas vezes, Prefeito por duas vezes da cidade de Parnaíba, segunda cidade do Piauí,
e Governador também por dois mandatos e agora
Senador da República. V. Exª tem uma história, assim
como eu tenho, no PMDB.
Eu acho que a candidatura nata que, no passado,
existiu e depois foi extinta, poderia até cometer algumas
injustiças, mas trazia algumas justiças também. Um capricho de membros que comandam o Partido impede V.
Exª de ser candidato, quando tem uma história dentro
do Partido, dentro do PMDB. E eu já conversei com o
Presidente Michel Temer, que, tenho certeza, é muito
sensível, como o foi ao nosso pleito hoje. Ele há se
ser sensível também com o apelo de V. Exª, para que
não tenha que deixar o PMDB para continuar disputando eleições, que sempre disputou, sempre ganhou
e sempre venceu, engrandecendo o nosso Partido lá
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no Estado do Piauí, e hoje orgulhando o PMDB do
Brasil, presidindo, na maioria das vezes, as sessões
do Senado Federal e do Congresso Nacional.
Então, se depender de mim, V. Exª pode ter a
certeza de que não vai haver a necessidade nem de V.
Exª, nem do Senador Valter Pereira, que está enfrentando algumas diﬁculdades no Mato Grosso do Sul,
para disputar a reeleição ao Senado.
E hoje, numa coluna do Governador do Mato
Grosso do Sul, André Puccinelli, vi-o dizendo que não
está vetando a candidatura do Senador Valter Pereira pelo PMDB. Então, se isso está acontecendo no
Mato Grosso do Sul, deve acontecer a mesma coisa
no Piauí também, e V. Exª pode contar com o apoio
deste ex-Líder da Bancada e agora na Vice-Liderança
do PMDB.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu venho
à tribuna pata falar do mesmo assunto de que o Senador Expedito Júnior já falou – tanto S. Exª como a
Senadora Fátima Cleide têm falado muito. Reﬁro-me à
transposição dos servidores estaduais para o quadro
federal do meu Estado, Rondônia, inclusive a Senadora
Fátima Cleide é autora dessa proposta. Dos Estados
novos, é o único que ainda não teve esse benefício;
todos os outros já o tiveram. O primeiro foi o Estado do
Acre, que é o mais antigo; depois, o Estado do Amapá;
depois, o Estado de Roraima. E essa isonomia deve
acontecer com o Estado de Rondônia.
A economia do Estado de Rondônia teve um crescimento mais acentuado do que esses Estados de que
acabei de falar, e, por uma questão de justiça, esses
servidores e o próprio Estado não podem pagar esse
preço por ter feito o seu dever de casa, por ter a sua
economia crescido, e não alcançar esse benefício.
Então, o projeto que altera o art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais sobre a carreira dos servidores civis e militares do ex-território federal de Rondônia foi apresentado em 2003 – olhem só, há seis anos
–, pela Senadora Fátima Cleide. Tramitou no Senado
Federal até 2005, onde foi aprovado, e está atualmente
na Câmara Federal, na Comissão de Constituição, e
poderá ir ao plenário a qualquer momento.
Nesta manhã, tivemos uma reunião importante agendada por mim. Desde a semana passada, eu
estava pedindo essa audiência com o Presidente Michel Temer, porque eu sabia que os sindicalistas, os
presidentes dos sindicatos estariam aqui, em Brasília,
nesta semana. E o Presidente Michel Temer, sensível
a esse apelo, marcou a audiência para as 11 horas da
manhã do dia de hoje, e lá estivemos com quase toda
a Bancada federal e os representantes dos sindicatos
de Rondônia para tratar da pauta.
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O Presidente anterior, por razões que desconhecemos, não colocou esse projeto em pauta durante um
ano, e o Presidente Michel assumiu o compromisso de
votá-lo no primeiro semestre, o que não foi possível
também, mas já assumiu o compromisso hoje, com a
Bancada Federal e com os sindicatos de Rondônia,
de pautar o projeto para o dia 16 de setembro. Foi
um entendimento, foi um acordo feito, e estão aqui os
presidentes dos principais sindicatos de Rondônia: Israel Borges, Presidente do sindicato da Justiça; Clay
Milton, presidente do sindicato dos motoristas; Cícero Evangelista, presidente do Sinsepol, sindicato dos
policiais civis; Antônio Belarmino, presidente do sindicato do Ministério Público; Nélio Sobreira, presidente
do Sindeprof, dos proﬁssionais municipais; Almir Lima,
do Legislativo; Claudir Mata, do sindicato da educação, do Sintero; Paulo Duran, presidente do sindicato
dos administradores; Adriano Castro, presidente dos
agentes penitenciários, Singeperon; Anilson Costa, da
saúde, do Sindsaúde; Waldemir Moura, do Sindiﬁsco;
e o Mauro Roberto, do Sindaﬁsco.
Todas essas categorias estiveram representadas
por esses presidentes na audiência com o Presidente
Michel Temer. Essa data foi negociada. O presidente até
podia ter colocado uma data anterior, conforme ele tinha
acordado, mas escolheu-se essa data para dar tempo
de os sindicatos se articularem e a Bancada também,
com as Lideranças das Bancadas, com as Lideranças
do Governo. Acho que a parte mais importante é esse
trabalho, como nós ﬁzemos aqui no Senado, três anos
atrás, de convencer os Líderes do Governo na Câmara
e no Congresso, que é a Senadora Ideli – eu sou ViceLíder no Congresso. Nós podemos ajudar nessa tarefa,
como ﬁzemos há três anos, de aceitar paciﬁcamente
a votação desse projeto.
Só tem esta maneira, só tem esta forma de esse
projeto ser aprovado: um amplo entendimento, um amplo acordo. Já existe uma comissão também, da qual
faço parte, que vai tratar com o Ministério do Planejamento, Fazenda e Casa Civil, a pedido do Presidente
Lula.
Então, queria dizer aqui aos sindicalistas e ao
povo de Rondônia que, no que depender de mim... Sempre estive à disposição de todos os sindicatos. Quando
Governador, eu nunca me furtei, nunca me neguei a
atender os sindicatos quando era época de reposição
salarial, de aumentos salariais, muito embora a situação do Estado naquela época fosse muito difícil. Mas
fui o Governador – reconhecido até hoje, modéstia à
parte, pelos próprios sindicatos – que mais se sentou
à mesa de negociação com os sindicatos.
Não vou fazer diferente no Senado Federal. Estou
aberto e pronto – tanto eu quanto a Deputada Federal

AGOSTO 2009

Agosto de 2009

Marinha Raupp – para receber todos esses sindicatos
e dar conta dessa empreitada. Nós a começamos há
alguns anos, como já falei. Há três anos, foi aprovada no
Senado Federal; está na Câmara. Com essa disposição
do Presidente Michel Temer de colocar esse projeto
em pauta no dia 16, depois de todos esses acordos
feitos com as Lideranças tanto dos Partidos quanto do
Governo na Câmara Federal, acho que vamos ter sucesso. Vamos obter êxito na votação desse projeto no
dia 16 de setembro, na Câmara dos Deputados.
Está-se fazendo justiça com o Estado de Rondônia, como já falei aqui inicialmente, porque é o único
Estado da Federação que não teve esse benefício alcançado. Cadê a isonomia? Cadê o direito igualitário?
Se os outros Estados tiveram esse benefício, por que
Rondônia não pode ter? Por que esses servidores,
que deram o sangue naquela época da diﬁculdade
do ex-território, agora não podem ter esse benefício
alcançado? Acho que R$30 milhões ou R$40 milhões
a mais para a União pesam um pouco, mas há tantas
coisas que se gastam neste País... Então, podem-se
gastar mais R$30 milhões ou R$40 milhões com essa
folha de pagamento do Estado de Rondônia.
O Estado de Rondônia tem dado sua parcela de
contribuição inclusive para a economia do País. Hoje,
Sr. Presidente, é o Estado que mais cresce. É a economia que mais cresce no País, dadas suas riquezas,
como é o caso das hidrelétricas do rio Madeira que estão em construção, Santo Antônio e Jirau, que geram
20 mil empregos diretos e talvez mais uns 30 mil a 40
mil empregos indiretos. Então, estamos contribuindo
também. Está indo gente do Estado de São Paulo e de
outros Estados da Federação para trabalhar em Rondônia, tendo em vista que lá há uma grande frente de
geração de emprego. É claro que há um acordo também com as empresas, com os consórcios que estão
construindo as usinas do rio Madeira de empregar 95%
dos trabalhadores de Rondônia – apenas 5% poderão
ser empregados de outros Estados da Federação.
Agradeço aqui, Sr. Presidente, a atenção de V.
Exª, das Srªs e dos Srs. Senadores e de toda a população do meu Estado, Rondônia, e do Brasil, por estarem também solidários com esse projeto do Estado
de Rondônia, que é a transposição dos servidores
estaduais para os quadros da União.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro. Como estamos
alternando e está aqui um documento de líder, chamamos para a tribuna Inácio Arruda. Então, pela ordem,
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V. Exª e, como Líder do PCdoB, S. Exª. Acho que vai
até anunciar a sua candidatura à Presidência por esse
Partido. Até o PV já tem.
Flexa Ribeiro, pela ordem.
Chegou um documento para V. Exª; infelizmente
chegou minutos depois do de Inácio Arruda.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O Inácio
Arruda tem prioridade.
Peço a minha inscrição pela Liderança do PSDB
antes da Ordem do Dia, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Aliás, o Inácio é o Líder mesmo, como disse, do PCdoB.
Não precisa documento, não. A Secretária está advertindo. V. Exª pode usar a palavra, pode anunciar a sua
candidatura a Presidente da República.
Então ele aqui cedeu, para que chamássemos
agora, por ser pela inscrição, o Senador Flávio Torres,
que é também do Ceará. Ele assume aqui o lugar da
encantadora Senadora Patrícia Saboya. Ele é do PDT,
suplente. Nesta Casa, os suplentes são muito fortes,
basta dizer que Fernando Henrique Cardoso entrou
aqui como suplente, e V. Exª engrandece o Senado
da República.
O Senado é o retrato da sociedade brasileira. Eis
aí um professor, físico. Ele é assim uma espécie de
Blackwood no ensino universitário da Física. Então,
nós nos orgulhamos de contar com a presença de V.
Exª, que representa – vamos dizer – os professores
do Brasil, os cientistas do Brasil.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, chego ao Senado em um
momento muito delicado da política brasileira. Claro é
que preferia ter chegado a um Plenário que estivesse
discutindo e pensando o Brasil. No entanto, as circunstâncias da minha posse não me permitiram escolher.
Tomado pelo espírito de modéstia de quem chega,
a prudência e a intuição aconselham-me a, neste momento, adotar uma postura de ouvir mais do que falar.
Isso não me impede de ter de expressar livremente a
minha opinião sobre os fatos.
Considero lamentável o que vinha ocorrendo na
condução administrativa do Senado. Por isso mesmo,
acompanhando meu Partido, acho indispensável que
se tomem todas as medidas, duras que sejam, para
carimbar com o selo da lisura os resultados das investigações que se ﬁzeram e que se venham a fazer.
Devemos uma explicação à opinião pública brasileira. Devemos estar atentos ao que pensam de nós
os brasileiros. Não quero ser Senador e ter de esconder um emblema, que me puseram no peito, toda vez
que sair às ruas.
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Muitos, ao comentarem os descaminhos do Senado Federal, abrem sempre as suas exceções. Eu,
que sou do PDT, penso logo na nossa Bancada.
Manifesto minha convicção de que, entre muitos
outros Senadores que abrilhantam o Congresso, estão
os meus companheiros de Bancada, competentemente
liderados pelo Senador Osmar Dias. Orgulho-me de
estar, mais uma vez, ao lado do Senador Cristovam
Buarque, meu companheiro de lutas acadêmicas e políticas. Juntos, contribuímos com o programa de governo
de Leonel Brizola na campanha de 1989. Temos ainda
nesta Bancada de peso os Senadores João Durval, exGovernador da Bahia; e Jefferson Praia, que sucede
com talento o grande Jefferson Péres. Eu não poderia
deixar de mencionar a Senadora Patrícia Saboya. Seu
espírito de luta me inspira, e a suas bandeiras progressistas desejo dar prosseguimento.
Outro Senador que sempre está nas listas das
ressalvas é o Senador Pedro Simon, de quem eu tenho uma grande mágoa. Tenho mágoa, Senador, mas
é uma mágoa das boas. É que passei todos esses anos
de vida partidária desejando vê-lo nas ﬁleiras do PDT,
somando-se a Leonel Brizola no esforço de construir
um partido comprometido com os trabalhadores – eu
que sempre considerei esse passo uma extensão natural da sua biograﬁa.
Já que falamos de Brizola, preciso confessar que
carrego, e vou carregar pelo resto dos meus dias, uma
enorme frustração de não ter visto Brizola na Presidência do Brasil. Com ele, que não temia os “moinhos
de vento”, seria outra a história brasileira.
Ainda menino, nos meus 16 anos, já ouvia com
emoção, nas rádios da Campanha da Legalidade, as
palavras daquele que, com uma metralhadora debaixo
do braço, arriscava a vida na defesa da Constituição,
que preconizava a posse de João Goulart na Presidência da República.
Por isso e por sua opção pela resistência ao golpe
de 64, Brizola foi o único líder político nacional cassado que não saiu do País na condição de exilado. Seu
visto de permanência no Uruguai, Sr. Presidente, foi
dado na condição de conﬁnado, o que permitia oﬁcialmente que Brizola e sua família tivessem os passos
seguidos por agentes brasileiros, mesmo nas atividades mais rotineiras como ir às compras, ao dentista
ou simplesmente passear.
Dois dias depois da chegada de Brizola ao Brasil,
eu e Moema Santiago já estávamos reunidos com ele,
que ainda morava em um hotel, tratando da fundação
do PTB do Ceará. Com a perda da legenda do PTB, que
é um episódio já por todos sabido, tivemos de inventar
o PDT. Aí, muito menos pelos meus méritos, mas pela
ausência de uma liderança política de mais visibilidade,
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virei Presidente da Comissão Provisória do PDT e, em
seguida, o primeiro Presidente do Estado, cargo este
que ocupei em duas outras oportunidades.
Pelas mãos de Brizola aqui estou. Foi dele a ideia
e até a imposição de me colocar na chapa da Senadora
Patrícia Saboya, como primeiro suplente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na tarefa
de apresentar-me, gostaria de aﬁrmar que tenho um
lado, o que se costumava chamar de lado esquerdo.
Admito que, nos tempos atuais, essa divisão em lados
perdeu a nitidez de outrora. De qualquer forma, pertenço a um grupo de pessoas que, abrigadas em vários
partidos, não só no PDT, não perderam a capacidade
de se indignar com a condição e a perspectiva de vida
da grande maioria dos brasileiros. Apesar de ter e assumir um lado do ponto de vista político e ideológico,
quero andar por todos os lados do Senado: conviver
com todas as tendências, de maneira democrática,
certo de que não tenho a prerrogativa da verdade.
O PDT faz parte da Base Aliada do Governo do
Presidente Lula e participa do Governo ocupando a
Pasta do Trabalho com o Presidente licenciado Carlos Lupi. Além da amizade pessoal que me liga a Lupi,
pois temos uma larga convivência, desde os tempos
de fundação de PDT, sou um disciplinado membro de
Partido e saberei respeitar esses condicionamentos
nas minhas votações, mesmo no conﬂito com as minhas opiniões pessoais.
No entanto, sinto-me na obrigação de confessar
uma certa frustração com o Governo Lula. Não pretendo
fazer uma análise exaustiva do Governo Lula.
Não sou daqueles que minimizam os efeitos do
programa Bolsa Família. Acho que, se há alguém com
fome, este é um problema do Governo e tem que ser
resolvido mesmo de imediato, como faz o programa.
Não é um problema que pode esperar soluções mais
elaboradas, de longo prazo. Muito bem, mas e o passo
seguinte? O que é que estamos fazendo para que as
próximas gerações não precisem mais do programa
Bolsa Família?
São inegáveis os avanços do Governo Lula na
condução das políticas de ciência e tecnologia e no
trato com as universidades federais, de onde eu venho, estas sucatedas até limites insuportáveis em governos anteriores.
Eu, que me opus à aceitação por parte do PDT, do
Ministério do Trabalho, reconheço, com humildade, os
avanços conseguidos, a ﬁrmeza de postura na condução das políticas por parte da equipe do Ministério.
No entanto, falta-nos realizar aquilo por que o
PDT se bate há tanto tempo, desde os tempos em
que Darcy Ribeiro respirava os ares deste Senado.
Está-nos faltando promover uma revolução no sistema
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educacional brasileiro. A vida não pode ser resolvida
em uma loteria, em um jogo de azar. Uma criança que
tenha a má sorte de nascer em um lar pobre, hoje,
se sobreviver, está condenada a se perpetuar nessa
condição, pois o Estado não lhe garante um ensino
de qualidade. Como a fome, este é um problema de
governo e tem que ser resolvido imediatamente. Não
se pode esperar. Uma criança que não se alimenta de
saber, de conhecimento, assim como de proteínas,
Sr. Presidente, terá sua vida comprometida pelo resto
dos seus dias.
Na saúde, a situação é ainda mais explícita. Quem
pode escapa pagando um plano de saúde privado.
Quem não tem condições padece nas longas ﬁlas e
na ausência de recursos públicos e acaba não sendo
atendido adequadamente.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – V.
Exª me concede um aparte?
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Sim, senhor, Senador Inácio Arruda.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Senador Flávio Torres, primeiro, é uma alegria muito grande
poder contar com V. Exª no plenário do Senado. V. Exª
assumir, mesmo que temporariamente, por um período
de quatro meses, considero que será muito importante
para o Ceará, assim como contar com V. Exª, uma pessoa que vem da academia, mas ligado aos sentimentos do povo brasileiro. V. Exª não é o acadêmico, não
é o físico. V. Exª é a pessoa que se entrelaçou com o
movimento social. Eu lembro que, quando pouca gente no Brasil, pouquíssimas organizações tratavam de
uma questão hoje considerada estratégica em qualquer governo e em qualquer plano de Governo, V. Exª
já era fundador da Sociedade Cearense em Defesa do
Meio Ambiente, da Socema, lá atrás, quando poucos
falavam do assunto. V. Exª participou dos congressos
da sociedade brasileira para o progresso da ciência,
sendo membro dessa sociedade. V. Exª esteve na PróReitoria da Universidade Federal e ocupou, digamos
assim, na academia, quase que todas as funções.
Muitos acadêmicos, às vezes, examinam a realidade
brasileira, a partir daquele espaço, digamos assim,
importantíssimo, mas reduzido da realidade brasileira.
V. Exª não fez isso. V. Exª buscou se entrelaçar com a
vida, com o Partido, com a política, com o movimento,
com as questões estratégicas do País. Nós, cearenses, nos sentimos orgulhosos por termos V. Exª assumindo uma cadeira de Senador da República. Tenho
certeza de que vai ser muito positivo para o Estado
do Ceará e para o Brasil porque, V. Exª está dizendo,
respeitoso com o Partido, porque participa da sua direção – é dirigente do Partido –, mas homem de opinião, que coloca as suas opiniões de forma livre para
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que os outros possam dialogar com o sentimento de
V. Exª. Como V. Exª falou, com humildade, quer ouvir,
ver, examinar essa realidade que o Senado vive e que,
com certeza, é parte importante do Brasil. Então, dou
os parabéns ao povo do Ceará, que tem V. Exª agora
como Senador da República.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Muito obrigado, Senador, por suas palavras carinhosas, que só
atribuo à nossa longa amizade.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Flávio Torres, V. Exª me concede um aparte?
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Sim, senhor.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Estou pedindo, mas me parece que há aqui alguns colegas na
minha frente.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Este microfone
está com problemas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Senador Osmar Dias está se queixando... Manda o
técnico ver o microfone dele.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Senador Flávio
Torres, antes que V. Exª chegasse a esta Casa, conversei muito com a titular da vaga que V. Exª ocupa hoje,
a Senadora Patrícia Gomes. Ela me fez as referências
mais positivas a respeito da sua carreira de acadêmico,
de professor, mas, sobretudo, de sua pessoa. Eu já conhecia, portanto, V. Exª pelas referências da Senadora
Patrícia. E depois que V. Exª chegou, pude perceber
que o interesse de V. Exª nesta Casa é contribuir primeiro para que este Senado tome um rumo diferente
daquele que estamos vivendo aqui nos últimos meses;
segundo, contribuir com a inteligência, o conhecimento, a sensibilidade de V. Exª para que este País possa
adotar políticas públicas capazes de melhorar a vida
das pessoas. Quando faz a crítica aos programas do
Governo Lula, mostra mais uma característica do PDT.
Somos da base do Governo, sim, mas não nos negamos nunca a dar apoio quando achamos que aquela
política pública é de interesse da sociedade brasileira, mas jamais deixamos de ser contrários àquilo que
entendemos não trazer benefícios à população. V. Exª
tem o espírito do PDT porque pertence ao partido,
ajudou a fundar o partido, e chega aqui sem nenhuma
necessidade de conversarmos para nos entendermos
sobre quais teses vamos defender em conjunto, porque
V. Exª já chega com o sentimento que hoje caracteriza o PDT. O Ministro Lupi está no governo, sim, mas
jamais tivemos aqui no Senado Federal a pressão de
não podermos dar a nossa opinião ou o nosso voto da
forma que desejarmos. Assim continuará sendo e assim V. Exª terá toda a liberdade para, juntamente com
a nossa Bancada, fazer do seu mandato aqui um ins-
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trumento para melhorar a qualidade de vida do povo
brasileiro. Parabéns e principalmente muito sucesso
aqui nesta sua estada.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Muito
obrigado.
Concedo o aparte ao Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Peço desculpa ao meu querido companheiro Paulo Paim para
fazer o aparte porque V. Exª, com certeza, vai ﬁcar por
mais tempo na tribuna e eu vou sair para participar da
posse da União Nacional dos Estudantes, que V. Exª
conhece, pois é da academia, é membro de uma universidade e conhece a história da UNE. A posse vai se
dar na Câmara, e eu vou lá prestigiar a nova diretoria.
Eu quero me associar aos outros colegas Senadores e
desejar a V. Exª um mandato exitoso, um mandato que
possa contribuir com o Brasil, que possa trazer sentimentos, ideias, da Universidade Federal, do povo do
Ceará, do Nordeste brasileiro, para o Senado e construir no debate político, que é o papel desta Casa, um
Brasil melhor. É um processo. Eu não tenho nenhuma
dúvida de que este, do Presidente Lula, é o melhor
Governo da história da República. Aceito perfeitamente a crítica que V. Exª faz, porque é uma experiência,
uma experiência de seis anos. Nós vamos ter oito anos
de experiência. V. Exª, que vem da universidade, é já
mencionou, conhece o tratamento dado pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso à universidade brasileira.
V. Exª sabe...
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Sei.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – ... da penúria, do castigo que impôs à universidade brasileira.
V. Exª sabe que o Governo Fernando Henrique baixou
um decreto proibindo a ampliação das nossas escolas
técnicas. E, hoje, nós temos os institutos tecnológicos.
É um processo que não é simples o de superarmos as
diferenças, as indiferenças regionais, o desemprego, a
miséria. Eu considero a melhor obra do nosso Governo,
do Governo do Presidente Lula, a diminuição da pobreza. Mais de vinte milhões de brasileiros saíram da
faixa da pobreza. Essa é a grande obra. Então, espero
que V. Exª, que pertence a um Partido importante do
Brasil, histórico, o PDT, una-se aos seus companheiros e a esse processo e dê contribuições para que o
povo brasileiro – e vai além do Senado – viva melhor.
V. Exª tem uma vida. Não chega aqui assim, não é
um suplente, é um cidadão que participou de uma
aliança, de um processo, que tem uma história como
militante do PDT, como amigo desse brasileiro que foi
Leonel Brizola, que faz parte da história popular, democrática, da esquerda brasileira. V. Exª tem militância
no Estado, na sua universidade, na sua instituição, e,
com certeza, essa vida, essa experiência vai dar um
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amálgama, vai dar consistência a um mandato que,
com certeza, será importante e histórico para o povo
do Ceará, para este Senado e para o povo brasileiro.
Parabéns! Muito obrigado.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Muito
obrigado, Senador.
Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Flávio Torres, primeiro, quero cumprimentá-lo e, ao
mesmo tempo, fazer uma homenagem também à Senadora Patrícia Saboya, uma Senadora comprometida,
que tem lado nessa história, que sempre se posicionou,
no Congresso, ao lado dos trabalhadores, do campo,
da cidade, das crianças, dos adolescentes, dos aposentados e pensionistas... Enﬁm, fez um belo trabalho. Tenho certeza, nobre Senador Flávio Torres, que
V. Exª há de continuar nessa mesma linha, até porque
foi muito prazeroso para mim ouvir V. Exª iniciar seu
pronunciamento falando do inesquecível e, para mim,
sempre líder Leonel Brizola, que foi Governador do Rio
Grande do Sul, gaúcho de quatro costados, homem
que não dobra a esquina e também não dobra a coluna. E essa marca do inesquecível Leonel Brizola é
algo que guia também os nossos passos. Não foi de
graça que ele foi cassado, perseguido pela ditadura no
Rio Grande do Sul, por causa da chamada Cruzada
da Legalidade. Meus cumprimentos a V. Exª. Sei que
V. Exª fará aqui um grande trabalho como Senador da
República. Infelizmente, o tempo é curto e são muitos
os oradores... Seja bem-vindo! Sei que esta fala que
estamos fazendo aqui é de todos os Senadores. Claro
que eu entendo também a posição ﬁrme de V. Exª em
relação ao Governo Lula. Alguns às vezes confundem,
pensando que a gente, tendo uma posição ﬁrme em
exigir mais, está contra o Governo. Não, ninguém que
é ﬁrme e quer mais está contra o Governo Lula, como
faz muito bem o Ministro Lupi. Para mim, o Ministro
Carlos Lupi é um dos melhores Ministros que eu conheci naquela pasta do Ministério do Trabalho. Tenho
com ele uma política de entendimento, de cordialidade
e de fazer com que as questões avancem. Cumprimento
V. Exª e quero cumprimentar aqui também o Ministro
Carlos Lupi. Parabéns a V. Exª!
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Muito
obrigado, Senador.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador, pela
ordem.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Eu acho
que o Senador Roberto Cavalcanti pediu primeiro, Senador José Nery.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Com a permissão do Líder... Senador Flávio Torres, V.
Exª é testemunha das conﬁdências, da forma como o
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trato e do registro da postura de veterano com que V.
Exª chega aqui nesta Casa. Hoje mesmo, em uma audiência pública, V. Exª se posicionava, com muita altivez,
com muita elegância, com o registro do passado e da
história de V. Exª, em contraponto ao que um palestrante se referia. Um ponto que eu gostaria de registrar é
que, na verdade, eu estive, em 2006, na situação em
que V. Exª se encontra. Cheguei aqui na qualidade de
suplente, ﬁquei por 121 dias, em razão do afastamento
do Senador titular, que estava em campanha à época,
e passei pelos mesmos momentos que V. Exª está passando. V. Exª, com muita singeleza, ontem, registrava
que tinha até diﬁculdade de apertar os botões. É isso
mesmo, os nossos códigos, os nossos botões, isso,
na verdade, é um traquejo que o tempo traz. Mas o
importante é que o Senador tenha o talento, tenha a
história pessoal que V. Exª tem. Outro ponto que eu
gostaria de registrar é que V. Exª chega aqui da forma
como eu cheguei, como suplente, mas baseado na lei.
Existe uma lei que lhe confere a estatura de Senador
e a estatura física que, inclusive, V. Exª tem, de chegar aqui de cabeça erguida, porque muitas vezes são
atiradas pedras em Senadores suplentes de forma
extremamente indevida e indelicada. Então, eu gostaria que V. Exª recebesse as boas-vindas, pelo menos
dos Senadores suplentes, e dizer que, neste momento,
V. Exª é um Senador da República, com muita honra
desta Casa. Meu muito obrigado.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Muito
obrigado, Senador.
Concedo o aparte ao Senador José Nery, que
foi delicado e me concedeu o seu lugar para que eu
pudesse falar hoje.
Muito obrigado, Senador.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Flávio
Torres, fazer permuta para que V. Exª ﬁzesse a estreia
na tribuna deste Senado Federal na tarde de hoje, para
mim, é uma honra e uma satisfação. E é uma honra e
uma satisfação cumprimentá-lo por sua trajetória acadêmica, política e social. Um professor da Universidade Federal do Ceará, da UnB, como pesquisador do
CNPq, como militante e construtor do Partido Democrático Trabalhista no Ceará e no Brasil, destacando-se
como um dos seus primeiros membros no Estado do
Ceará, ao lado de Leonel Brizola, caminhou para contribuir nesse processo de redemocratização do País e,
sobretudo, de sedimentar os princípios da justiça social na busca de um Brasil mais justo, ao qual o PDT
tem se integrado ao longo da nossa história política
dos últimos anos.
(Interrupção do som.)
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O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Com satisfação,
também saúdo V. Exª por sua participação no movimento em defesa da causa ambiental, tendo sido V.
Exª um dos articuladores da Sociedade Cearense de
Defesa da Cultura e do Meio Ambiente (Socema), razão
pela qual merece os nossos cumprimentos. E quero
desejar-lhe, na sua passagem pelo Senado Federal,
uma atuação muito coerente, como é da sua história,
dos seus princípios, em defesa de um Brasil mais justo,
em defesa do querido Estado do Ceará, no qual tenho
minha origem, mas aqui represento, com muito orgulho
e satisfação, o Estado do Pará. Quero dizer a V. Exª,
sobretudo, que, além das causas sociais e políticas
relevantes que precisamos defender – os projetos,
as iniciativas, inclusive votações no Congresso e no
Senado Federal –, V. Exª chega numa hora de muita
turbulência nesta Casa por causa dos desmandos
que têm marcado várias gestões no Senado Federal.
Mas isso deve ser não um desestímulo, mas um estímulo, para aﬁrmar a luta pela ética na política, a luta
em defesa da ética no Senado Federal, tarefa da qual
V. Exª participará com muita dedicação e com muita
determinação. Por isso, cumprimento V. Exª, Senador
Flávio Torres, e o povo do Ceará, por terem escolhido
a chapa em que V. Exª e a Senadora Patrícia Saboya
disputaram o Senado em 2002. Desejo-lhe sucesso,
êxito e uma atividade legislativa que marque sua presença e a presença do Ceará nesta Casa, o Senado
Federal. Um abraço e cumprimentos, com todo o desejo
de que sua atuação seja marcante e relevante para o
Senado e para o Brasil. Muito obrigado.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Muito
obrigado, Senador.
Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Flávio Torres, quero, em primeiro lugar, parabenizar a
Senadora Patrícia, não apenas pelo trabalho que fez
aqui, mas pelo suplente que ela escolheu. Creio que
uma das coisas boas de um Senador – passei por isto
– é ser substituído por um suplente de que ele diga
que tem orgulho, como tenho orgulho de ter, como meu
suplente, o Senador Eurípedes, que, durante um ano,
me substituiu, período em que ﬁquei absolutamente
tranquilo. Parabenizo a Senadora por tê-lo escolhido,
porque conheço sua trajetória intelectual, como meu
colega professor, e conheço sua trajetória política,
como brizolista, e pela participação que tivemos juntos, em 2006, na campanha presidencial, que tinha
por objetivo fazer aquilo que V. Exª falou há pouco,
essa revolução educacional de que o Brasil precisa.
Fico feliz de ter no meu Partido, como disse o Senador Osmar, nosso Líder, um Senador que chega com
sua estatura e que centra seu discurso ao dizer que
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é preciso acabar com a loteria da vida que o Brasil
tem. O Brasil, como V. Exª disse, é uma loteria: alguns
nascem num lar que vai permitir-lhes dar educação;
outros nascem num lar que não vai permitir isso, e o
futuro todo depende dessa chance de onde a pessoa
nasceu. O Brasil precisa fazer a revolução e acabar
com a loteria da vida. E acabar com a loteria da vida
é fazer com que todas as escolas sejam boas. O que
o Brasil já fez com o futebol, porque todas as bolas
são redondas para ricos e pobres. Por isso, os pobres
chegam à seleção brasileira de futebol. Mas, na escola, há quadradas e redondas; e, lá em cima, entre
os doutores, chegam sempre os ﬁlhos dos ricos – ou
quase sempre. Por isso, tenho a satisfação de tê-lo
aqui, ao lado, como Senador, mas como companheiro
do PDT. E tenho certeza de que vamos estar juntos em
muitas batalhas, começando por essa da moralização
do Senado, mas não parando aí, levando o Senado a
cumprir sua obrigação de mudar o Brasil, através do
caminho que, como V. Exª citou,...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – ...traçado pelo Darcy Ribeiro e por Brizola, será feito pela
escola de qualidade a todos. Muito obrigado por estar
aqui conosco. Que esses meses sejam meses de intensas e boas lutas pelo Ceará e pelo Brasil.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Muito
obrigado.
Senador.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador
Flávio Torres, quero apenas desejar a V. Exª que seja
bem-vindo a esta Casa. Já pude perceber, não só por
informações, mas pelos seus primeiros passos caminhados nesta Casa, que a Senadora Patrícia Saboya
deixou um suplente à altura para substituí-la durante
esse período em que se ausenta do Senado Federal.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Muito
obrigado.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Competência não lhe falta; biograﬁa também não é problema,
porque a sua é exemplar. De sorte que o Senado Federal pode comemorar sua ascensão como mais uma
contribuição do Ceará para o Brasil. Que seja muito
feliz na sua estada, nesse período em que V. Exª vai
substituir a Senadora Saboya; e que, durante esse período, V. Exª possa produzir tanto quanto a Senadora
Patrícia produzia e com a mesma qualidade que ela
procurava resguardar no exercício do seu mandato.
Que seja muito feliz!
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Muito
obrigado, Senador.
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Saberei guardar, dentro da minha alma, as palavras carinhosas com as quais fui recebido aqui neste
Senado.
Concluindo, Sr. Presidente, quero deixar bem
claro que não faço discurso de oposição ao Governo
Lula. Faço um discurso em benefício do povo brasileiro, porque acho que foi pouco. Ainda é pouco. Não
podemos nos ufanar de que está tudo bem. Não está
tudo bem.
Mantenho um pé ﬁncado na realidade brasileira
por conviver com uma população rural de um distrito
de Juatama, no Município de Quixadá, em pleno sertão
central do Ceará. É um distrito onde até hoje não tem
água encanada. Tem mais de mil casas, e as pessoas
pegam água em jumentos e carroças, de uma cacimba
poluída e com lama.
Felizmente, ﬁzeram lá uma usina de biodiesel,
e, para botar água para a usina, não podiam fazê-lo,
passando pelo distrito sem botar água no distrito. Então, vão pôr água no distrito, o que é uma boa coisa
para Juatama.
Sei como é o atendimento à saúde em Juatama.
Há 27 anos que vou quase semanalmente a esse distrito. E vejo pessoas que moraram comigo, gente humilde, que têm problema de próstata, vão ao médico,
fazem a operação, e a biópsia nunca volta! O exame
de biópsia nunca volta! Os que são benignos escapam; quando não são benignos, morrem, e morrem
à míngua. E assisto a isso com pessoas que posso
nominar, como Seu Caetano. São pessoas com quem
vivi e convivi, e não posso chegar aqui ao Senado e
ﬁngir que não sei disso.
Então, acho que o Governo tem que ir um pouco
mais fundo nisso. Se o Bolsa Família foi feito, muito
bem que o seja, mas precisamos ir além disso para o
povo brasileiro.
Eu fui Professor da Universidade de Brasília,
sou Professor de Física aposentado da Universidade
Federal do Ceará. Pretendo contribuir com o Senado,
discutindo e apresentando propostas nas áreas em
que venho atuando ao longo da minha carreira: ciência,
tecnologia, energia, meio ambiente e educação.
Vou encerrar dizendo que vou exercer meu mandato obedecendo a três lealdades. A primeira é com o
meu Estado, junto com os Senadores Tasso Jereissati
e Inácio Arruda, com os quais me dou perfeitamente
bem. Trabalharei pelos pleitos do Estado, do Governador e dos Prefeitos, e dos Municípios, colocando o
gabinete a serviço de suas necessidades. Atuarei também em plenário, discutindo políticas que alavanquem
o desenvolvimento do Estado do Ceará e quebrem o
desequilíbrio entre as regiões Nordeste e Sudeste.
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A segunda lealdade é com o meu Partido, que
ajudei a fundar e cujo programa e estatuto ajudei a
escrever.
A terceira lealdade, que governa as duas lealdades anteriores, são os meus princípios morais e
éticos que construí ao longo da minha vida. Não há
Ceará e não há Partido que me façam contrariar esses princípios.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Acabamos de ouvir o Senador Flávio Torres, do PDT,
em seu primeiro pronunciamento.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Granjeou vários apartes de apoio e a presença de
Moema Santiago, ex-Deputada Federal e sua companheira de lutas democráticas.
Pela ordem, o Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Peço minha inscrição para
falar em nome do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª está inscrito.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de saber da minha inscrição. Eu tinha solicitado e ﬁz uma
permuta com o Senador Flexa Ribeiro, para comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Comunicação inadiável, agora o da vez é Paulo Paim.
V. Exª, o Flexa Ribeiro inscreveu-se como Líder. Está
inscrito.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Em seguida, estamos alternando, uma comunicação. Mário Couto, que pediu... Não quer mais usar a
palavra?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Estou
inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Está inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Depois
do Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Depois de Paulo Paim é V. Exª.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente, só para um esclarecimento à Senadora Rosalba. O
Senador Paulo Paim tinha...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
É o primeiro da comunicação inadiável.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O Senador
Paulo Paim tinha cedido a mim a inscrição para uma
comunicação inadiável e eu, atendendo a um pedido
da Senadora Rosalba, passei a ela essa inscrição e
ﬁz a minha inscrição pela Liderança. Parece-me que,
na alternância, após a comunicação inadiável, serei o
próximo a ser chamado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Olha, estamos fazendo a seguinte alternância: um
orador inscrito, aí, comunicação inadiável; um orador
inscrito, uma Liderança; orador inscrito, comunicação
inadiável. E aí está seguindo. Agora é da vez Paulo
Paim, comunicação inadiável da vez. Em seguida, já
foi anunciado Mário Couto, orador inscrito.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Infelizmente, quando cheguei aqui, o Senador Flávio Torres já tinha acabado o seu pronunciamento e eu não pude fazer o
aparte que desejaria durante o seu pronunciamento.
Ouvi parte ainda pela televisão e foi o bastante para
perceber a enorme contribuição que o Senador vai
poder trazer às discussões nesta Casa. Conheço o
seu talento. Conheço o seu preparo e o seu espírito
público. E espero, com certeza, ouvir muito mais pronunciamentos como este, por parte de S. Exª, que,
com certeza, vão engrandecer esta Casa, abrilhantar,
aprofundar e enriquecer as discussões e os debates
que nós vamos ter aqui.
Nós estamos, realmente, preparados aqui para ter,
com a sua presença, uma contribuição muito grande
para esta Casa, que, neste momento, vive uma crise,
mas busca se reconstruir por meio da presença de
Senadores como V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Senador Tasso Jereissati completa a beleza do
primeiro pronunciamento de V. Exª, Senador Flávio
Torres, que se iniciou trazendo a memória daquele líder nacional que é Brizola.
Pela ordem, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, ﬁz a
permuta com a Senadora Rosalba e falo em nome da
Senadora Fátima Cleide, que está inscrita.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Então, ela vai falar depois do Mário Couto. Mário Couto,
V. Exª é o orador inscrito em seguida.
Professora, doutora Rosalba.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Tudo esclarecido, muito obrigada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, eu gostaria de dizer ao Senador Flávio Torres, que
aqui fez o seu primeiro pronunciamento, que, como
sua vizinha ali do Estado do Rio Grande do Norte e conhecendo a sua biograﬁa de trabalho, de zelo, é muito
importante que possamos nos somar, com certeza, na
defesa das questões maiores dos nossos Estados e
da nossa região na luta contra as desigualdades. Sabemos, o senhor como cearense, e eu como potiguar,
o quanto é necessário esse esforço conjunto para que
possamos fazer neste País mais justiça. Que o nosso
Nordeste, os nossos Estados sejam vistos pelo seu
potencial e pela força da nossa gente. O senhor aqui
bem representa o povo cearense e bem substitui a
grande Senadora, com quem, durante tanto tempo,
trabalhamos em conjunto, principalmente na área social, que é a Senadora Patrícia, que está de licença e
a quem o senhor substitui.
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria aqui de voltar
a um assunto referente ao Fundo de Participação dos
Municípios. Sei que todos tomaram conhecimento. Em
seus Estados, deve haver realmente aquela situação
de muita angústia, muita diﬁculdade nos Municípios. No
meu Rio Grande do Norte, não foi diferente. A queda
agora em agosto do FPM foi de mais de 16% em relação, Senador Mário Couto, ao mês de agosto passado.
Os Municípios não têm culpa, porque sabemos que a
crise é mundial e que o Governo Federal faz benefícios
com o chapéu alheio. Entendemos que era necessário tomar medidas para preservar o emprego, e sabemos que o Governo tomou medidas quando reduziu
o IPI ou isentou os automóveis, os eletrodomésticos
e o material de construção. Mas isso teve um reﬂexo
direto nas cidades, nos Municípios. Houve Município,
agora em agosto, no meu Estado, em que a primeira
parcela do FPM foi zero. Isso sem contar no sequestro,
que é um verdadeiro sequestro, que a própria Previdência faz em decorrência de dívidas anteriores num
momento de crise.
Eu sempre defendi que, até que a situação se
normalizasse, o Governo tivesse a sensibilidade de
suspender a cobrança das dívidas previdenciárias passadas da forma que é feita, sequestrando diretamente
nos recursos do Fundo de Participação dos Municípios,
para que os Municípios possam respirar, porque, enquanto se criam medidas para preservar o emprego
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na indústria automobilística, o que é bem visto, tem
de haver também mecanismos de compensação aos
Municípios, os quais foram anunciados mas não estão
sendo suﬁcientes, não estão chegando – Senador Expedito, V. Exª conhece essa realidade –, para que os
Municípios e as Prefeituras possam continuar as suas
ações de forma normal.
Então, o que está acontecendo? Nas cidades menores, nas regiões mais pobres, nós sabemos, a receita
maior de uma prefeitura – e em muitas é a única – é o
FPM. Quando há essa queda, há consequentemente
um crescimento negativo na cidade, porque as ações,
os investimentos, deixam de acontecer e, consequentemente, há desemprego, há diﬁculdades.
Então, estou aqui, mais uma vez, falando dessa
situação injusta, porque não é somente agora, nesta situação de crise, com a redução do IPI; é injusto
sempre.
Os Municípios têm que ser valorizados. O Governo Federal, Senador Flexa, recebe os impostos, as
contribuições, mas as contribuições não participam da
divisão no Fundo de Participação para os Municípios
e Estados. As contribuições são todas do Governo
Federal. E essa distribuição ﬁca mais de 60% com os
órgãos federais, com o Governo Federal; o que ﬁca
para os Municípios é menos de 18%. Como é que o
País pode ser forte?
(Interrupção do som.)
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Como
pode se desenvolver realmente de forma igualitária?
Como se podem corrigir as desigualdades, se não tivermos os Municípios com condição de dar realmente
uma boa educação. Municipaliza-se o Ensino Fundamental, mas os Municípios têm que ter as condições.
Em ralação à saúde, a primeira porta em que o cidadão
bate é da sua prefeitura. Na hora da necessidade, tem
que haver resposta. Como as ações sociais, as ações
que impulsionam o desenvolvimento na zona rural, a
infraestrutura. Então, ﬁca sempre o Prefeito de pires
na mão, tendo que mendigar, vindo a Brasília permanentemente, fazendo encontros, marchas, por aquilo
que é um direito do cidadão brasileiro. É que os seus
impostos retornem para aquilo que é direito e está na
Constituição, saúde, educação, bem estar. O direito
que esse povo tem de ter onde mora, onde estão suas
raízes, onde está seu coração; oportunidade que lhe é
negada. Chega! Não queremos mais isso! Passou esse
tempo de que nós, nordestinos, tínhamos que sair de
pau-de-arara para escapar em outro campo. Nós sabemos do nosso potencial, nós sabemos das nossas
vocações naturais, nós sabemos que os nossos Estados têm condições, sim, de superar as adversidades
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porque têm um povo forte, têm um povo bom, têm um
povo com condições de fazer. E se der uma mão amiga, se der apenas uma oportunidade, mostramos que
somos capazes, sim, de fazer ainda mais.
Então, estou aqui com este sentimento de indignação porque os Municípios precisam de mais. Estou
com este sentimento de defesa da minha região, do
meu Estado, mas é a defesa de todos os Municípios
brasileiros, para que o Governo faça realmente a reforma tributária necessária para que os Municípios
passem a ser aqueles que mais recebem recursos. Só
assim iremos ter realmente um País forte.
(Interrupção do som.)
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – As
ações têm que acontecer no Município, têm que ser
realizadas no Município, e o Governo Federal que ﬁscalize, que dê as diretrizes e não ﬁque apenas esperando
que os Prefeitos venham, que ﬁquem amordaçados,
que ﬁquem, de certa forma, presos por necessidade
de não poderem, de forma nenhuma, dar o seu grito
de liberdade, por ﬁcar na dependência de um recurso
que está para sair, seja no PAC, seja onde for. Isso é
amarra, é a forma de querer, de certa forma, tirar o
direito de cada cidade se desenvolver, de fazer suas
ações da forma que a sua população deseja. E a população está presente, e está querendo, e nós também queremos.
(Interrupção do som.)
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) –
Vou continuar batendo nesta tecla: fui Prefeita, senti
na pele; três vezes, fui Prefeita da minha cidade e ﬁz
tudo que estava ao meu alcance. Lutei muito. Mas eu
sentia que se tivesse tido, com certeza, uma divisão
mais justa desses recursos chegando à cidade que
tanto impulsionei no desenvolvimento, muito mais se
poderia ter feito, muito mais nós teríamos ganhado em
obras, em ações, em desenvolvimento, em vida melhor
para o nosso povo.
Então, Senador Flexa, concedo-lhe o aparte,
com muito prazer.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senadora
Rosalba, quero parabenizá-la por trazer à tribuna um
assunto que é recorrente: a falta de cumprimento dos
acordos feitos pelo Partido dos Trabalhadores e pelo
Governo Lula. V. Exª trata da questão dos repasses
dos fundos de participação dos Municípios. Isso é no
Brasil inteiro. Essa carência de recursos para atender
às demandas que são transferidas aos Prefeitos de
onde vivem as pessoas. Quando vão cobrar saúde,
educação, segurança, infraestrutura, vão aos Prefeitos
e Vereadores. Lamento, Senadora Rosalba, porque V.
Exª fala da necessidade de rever o pacto federativo, ou
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seja, a divisão do bolo de receita, quando mais de 60%
ﬁca com a União. E, lamentavelmente, não conseguimos levar avante essa discussão do pacto federativo,
porque o Governo central quer que os Prefeitos e os
Governadores ﬁquem de pires na mão, pedindo favores,
que são negociados politicamente, com apoio à sua
futura candidata, porque até agora nem assumiu.
Eu quero deixar aqui, ﬁnalizando, Senador Expedito Júnior, que preside a sessão, a preocupação das
denúncias que tenho recebido, ao caminhar no Estado
do Pará, de que o Presidente Lula não está cumprindo
com a palavra que deu aos Prefeitos, quando vieram
até aqui, de repor as perdas do FPM aos patamares
de 2008. Nós aprovamos aqui uma dotação de R$1
bilhão, que seria para cobrir até maio mais ou menos.
Depois disso, a informação que eu tenho – e estou
mandando averiguar – é que não estão sendo feitos
os repasses de acordo com 2008; ou seja, os Municípios estão tendo repasse bem aquém daquilo que receberam em 2008 e das suas necessidades para este
ano. Parabéns por levantar essa questão, que deve ser
diariamente debatida no plenário do Senado Federal,
em defesa dos Municípios brasileiros.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) –
Muito obrigada, Senador Flexa. V. Exª, como sempre,
solidário, defensor dos Municípios, por entender a importância que tem os Municípios para a força deste
nosso País.
Agora, eu gostaria de relembrar não somente a
compensação, mas também, quando da medida provisória para o reparcelamento das dívidas com o INSS,
as emendas que foram apresentadas pelos Parlamentares, porque os Parlamentares estão na base, estão
sentindo e estão dando sugestões ao Governo. Mas
elas foram vetadas, que eram exatamente uma nova
sistemática para o parcelamento, para dar uma pausa a essa cobrança, a ﬁm de que também os Municípios pudessem saber com clareza o que é que estão
pagando, porque nem isso eles sabem. Enﬁm, são
essas questões em face das quais nós não podemos
nos calar; não podemos, de forma nenhuma, cruzar
os braços. Vamos continuar aqui levando a nossa voz
em defesa dos Municípios, porque eu entendo que a
força deste País parte dos Municípios.
E, para ﬁnalizar, Sr. Presidente, quero até agradecer-lhe por ter me dado mais alguns segundos. Eu
gostaria de voltar rapidamente a uma informação sobre
o pronunciamento que ﬁz na segunda-feira com relação aos previdenciários que estão no meu Estado em
greve de fome. Fiz aqui um pronunciamento dizendo
dessa situação crítica, dessa situação que realmente
nos deixa angustiados; são homens, são trabalhadores
que chegaram ao extremo de uma greve de fome em
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função do direito que eles tinham conseguido e que
o Governo Federal de forma insensível retirou deles,
como os 84% que tinham de compensação do tão falado Plano Collor. Eles tinham há 15 anos conseguido
esse direito na Justiça, já transitado em julgado, mas o
Governo Federal, de forma insensível, mandou retirar.
Eu caminhei com os previdenciários do meu Estado,
de ministério em ministério, em busca de uma solução,
mas, infelizmente, ninguém se sensibilizou.
Agora mexeram, também, no plano de cargos e
salários desses trabalhadores, acordo feito há 22 anos.
Então, já tem trabalhador que está em greve de fome
e que é aposentado, o seu contracheque está negativo. Um deles disse-me: “Eu vou morrer, porque se do
fruto do meu trabalho eu não tenho mais, então, eu já
vou morrer de fome mesmo, porque não tenho como
comprar comida”.
Para fazer esse alerta, Senador Paulo Paim, V.
Exª que sabe da luta dos sindicalistas da Previdência,
que buscam esse direito.
Agora, tenho até uma informação. Eu disse aqui
da tribuna que pediria ao Ministro da Previdência uma
audiência com a Comissão de Assuntos Sociais, que
eu presido, convocando também a Comissão de Direitos Humanos, para expor essa situação, a ﬁm de que o
Ministro agilize um acordo, alguma coisa para que eles
parem com a greve de fome. A resposta que recebi do
Ministério é uma audiência para o dia 18, mais uma
semana, quando é urgente, Senador Tuma! Faço aqui
este apelo. É urgente! Que seja feito de imediato!
Mas nem tudo é tão negativo. Ontem, alguns Ministros estiveram no meu Estado e atenderam, receberam, eles conseguiram ambulância, foram levados
em ambulância, e chegaram até à Ministra da Casa
Civil, ao Ministro Nascimento, aos Ministros que lá estavam, que assumiram o compromisso de, chegando
em Brasília, tentar intermediar ou sensibilizar o Governo. Eu espero que isso aconteça realmente, Ministra,
porque, se não me engano, em 05 de maio, quando
o Presidente esteve lá no Estado, recebeu das mãos
da Deputada Sandra Rosado e de outros Parlamentares, documentos que os funcionários da Previdência
entregaram, e até hoje não houve nenhuma resposta.
Entregaram em mão.
Pois não, Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Rosalba Ciarlini, de forma bem rápida, eu quero me
somar a V. Exª. Os trabalhadores da Previdência do
Estado estão em greve de fome. Não tem essa de
vencido nem de vencedores; não tem essa de querer
levar ao extremo para dizer que não atendeu, nem
que seja em parte, às reivindicações dos trabalhadores. O bom senso e a inteligência demonstram que o
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Ministério tem que conversar, sim. Eles estão em uma
situação desesperadora. V. Exª dava um relato antes,
é uma questão de risco de vida efetivo e o Ministério
tem que abrir o diálogo, tem que conversar. Eu sempre digo que mesmo os vencedores precisam ter muito
respeito com os vencidos e não querer que as pessoas
cheguem à morte. Farei também esse movimento no
Ministério para estabelecer algum tipo de entendimento que permita a esses trabalhadores saírem da greve
de forme e voltarem ao trabalho. Meus cumprimentos
a V. Exª. V. Exª está correta, está interferindo na busca
do entendimento, fazendo a mediação para evitar que
nós cheguemos a uma situação, quem sabe, até de
morte. Parabéns a V. Exª! Eu estarei junto com V. Exª.
Se necessário, vamos ao Ministério exigir que se estabeleça o processo de negociação. Parabéns!
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito
obrigada, Senador Paim. V. Exª, como sempre, em defesa dos trabalhadores, entendendo que, em determinados momentos, eles têm que apelar para o extremo.
Mas só que esse extremo, Senador Tuma – concedo
já um aparte –, realmente me preocupa. Sou médica
e estive lá. Um dos que estão em greve de fome também é diabético. Fiquei bastante preocupada. Alguns
já perderam mais de 10 quilos. Então, essa é uma situação que me preocupa. Qualquer ser humano tem
que ter essa preocupação. Eu tenho de fazer o que
estiver ao meu alcance. Não quero jamais dizer que
aconteceu o pior por minha omissão. Não me omitirei
jamais. Espero que o Ministro da Previdência nos escute, que o Governo Federal encontre realmente uma
forma para que possamos acabar com essa situação
tão grave, e que os trabalhadores sejam respeitados
nos seus acordos e nos seus direitos.
Chega! Já basta o que o aposentado passa. Nós
aqui já levantamos nossa voz quantas vezes, somandonos aos projetos do Senador Paim em defesa do aposentado, que, depois de uma vida toda de luta, vê seus
salários... O que recebe de aposentadoria mal dá para
comprar seus remédios. Isso não pode continuar.
Senador Romeu Tuma, com muito prazer, doulhe um aparte.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senadora, eu
não pretendia pedir aparte, mas vi a manifestação angustiosa de V. Exª, do Senador Paim, e tenho visto o
Senador Mário Couto todo dia, na tribuna, reclamando sobre a reforma da Previdência Social. Mas o que
me assusta é a greve e greve de fome, porque é o extremo a que o cidadão chega, entrando praticamente
num suicídio.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – É
um desespero.
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O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – É um suicídio,
um desespero. Ele prefere morrer a passar a angústia
e a vergonha de não poder ser respeitado nos seus
direitos. Mas a senhora falou uma coisa aqui que, às
vezes, me angustia muito: audiência com autoridades
do Governo. Quando a senhora pede, eles, Senador
Expedito, querem um fax para dizer o assunto e depois
vão dar a resposta. Passam-se vários dias para dar
uma resposta, marcam para um tempo indeterminado
e não querem nem saber se há urgência ou não. Quando um Parlamentar vai buscar uma entrevista com um
Ministro ou uma autoridade do Executivo, ele precisa
estar presente para conversar na hora. Então, como é
que a gente vai fazer daqui para frente? Como deveria
ser feito? Convocar. Não atendeu o Senador, convoca
para depor em uma comissão permanente.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – E é
isso que eu acho que deve ser feito.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu acho que
é o caminho que devemos tomar. Não há respeito
com o Parlamentar. Você pede uma audiência, eles
vão embromando, embromando, querem fax, querem
telegrama, querem saber o que você vai discutir... o
Ministro nem te atende, é a secretária. Às vezes, quando você vai, ele manda uma auxiliar conversar. Então,
vamos fazer o seguinte: vamos convocar e dizer: olha
eu quero que convoque porque ele se recusou a me
receber num assunto tal. Então, ele que venha explicar
à população o que realmente está acontecendo. Estou
com V. Exª. Estou pronto a ir com o Paim, junto com a
senhora, ao Ministério.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito obrigada, Senador Tuma. Acho que nós devemos,
realmente, tomar uma posição dessas. Se não for resolvido... o Ministro inclusive é Parlamentar. Agora,
porque Rosalba Ciarlini não é da base de sustentação,
de apoio ao Governo, talvez seja por isso. Mas estou
defendendo os trabalhadores. Estou querendo intermediar para que não aconteça o pior na vida desses
trabalhadores. E não podemos ﬁcar, de forma nenhuma, omissos nessa questão.
Então eu quero, desta tribuna, agradecer a solidariedade de V. Exªs e, também, o apoio daqueles que
puderem me acompanhar nessa luta.
Era isso, Sr. Presidente, Senador Expedito Júnior,
que eu tinha para colocar, agradecendo, mais uma vez,
a sua compreensão.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Rosalba Ciarlini, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Expedito Júnior.

AGOSTO 2009

Agosto de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Expedito Júnior. Bloco/PR –
RO) – Convido, como orador inscrito, o Senador Mário
Couto para fazer uso da palavra. S. Exª é um grande
Senador que defende o Brasil e o Estado do Pará.
S. Exª tem a palavra por dez minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Presidente Expedito,
primeiro, é uma honra vir a esta tribuna e ver V. Exª
presidindo esta sessão.
Antes de começar o meu pronunciamento, Sr.
Presidente, eu quero registrar, com muita alegria, Senador Tuma, a presença de um dos melhores Prefeitos
da Ilha de Marajó, Prefeito Edson, da cidade de Anajás;
é um Prefeito competente, operoso, que nos orgulha
por ser do nosso Partido, o PSDB. É um Prefeito que,
na última eleição, ajudou este Senador com mais de
80% dos votos da cidade de Anajás. Oitenta por cento,
Senador Expedito, é muita coisa. Por isso eu registro
esse fato com enorme satisfação.
Mas, Presidente Expedito, eu ﬁz um pronunciamento, como sempre faço aqui, nesta tribuna, voltado
a meu Estado do Pará, meu querido Estado do Pará,
que hoje vive em situação muito precária nas áreas
da saúde e educação.
Eu ﬁz um comentário, nesta tribuna, Sr. Presidente, observando a má conduta da Governadora Ana
Júlia Carepa, porque S. Exª tinha como rotina sair do
seu trabalho e ir a bares, na grande cidade, ingerir
bebida alcoólica. Eu me referi à Governadora. Eu não
me referi à mulher Ana Júlia. Eu me referi à Governadora Ana Júlia.
Senador Tuma, eu queria que V. Exª ﬁcasse só
um pouquinho porque eu vou precisar de V. Exª. E aí
eu criei uma verdadeira fúria nos Deputados do PT da
capital paraense. Primeiro, eu quero dizer – já disse
isso várias vezes e quero dizê-lo, novamente, à minha
Governadora – que eu não tenho nada pessoal contra
ela. Mas, obrigatoriamente, Senador Tuma, eu vim para
cá defender o meu Estado. Eu vim para cá representar
o meu Estado e, como tal, eu tenho a obrigação de
fazer isso. Eu não posso ser omisso sobre o desleixo
da nossa Governadora. Eu não posso ter a informação
concreta de que a população paraense, tanto do interior quanto da capital, tomba nas ruas, assassinada.
São 12 mortes em cada ﬁnal de semana, meu Prefeito
querido. São três mortes por dia. Os hospitais do meu
querido Estado estão sem nenhuma condição de atender a população. Então eu faço isso, meu Presidente,
para tentar ajudar e ainda sou ofendido.
Agora mesmo, recebi um ofício do Ministro da
Justiça dizendo que vai intervir no Estado do Pará,
buscando diminuir a violência. É uma ajuda que eu
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estou dando à Governadora do meu Estado. O Ministro se sensibilizou, mandou uma correspondência
para mim, Senador Flexa Ribeiro, dizendo que vai tomar as providências para tentar diminuir a violência
no meu Estado.
Em defesa do meu Estado, não foi nem com o
sentido de crítica, foi um pedido, eu pedi encarecidamente à Governadora que respeitasse o povo do meu
Estado. Nós estamos passando um momento difícil no
Estado do Pará. Creia, Senador; acredite, Senador. É
um momento de angústia, um momento de terror nas
ruas de Belém. Os próprios Deputados Estaduais já
foram assaltados nas ruas de Belém.
Aí veio um Deputado ontem, até o perdoo... Então
eu digo ao Deputado Bordalo: V. Exª está perdoado. Mas
eu gostaria de pedir ao Corregedor do Senado que interpele esse Deputado porque ele me chamou de traﬁcante
na tribuna da Assembleia, tudo porque eu faço isso em
defesa do meu Estado, porque eu estou todo dia aqui
defendendo o meu Estado, porque estou preocupado
diariamente com aqueles que tombam mortos nas ruas
do interior e da capital, porque eu zelo pelos meus conterrâneos, porque eu me preocupo com os meus irmãos
que estão morrendo sem hospital – e os hospitais de
referência do meu Estado estão fechando as portas. E
a nossa Governadora não dá a mínima bola. Eu peço
que ela respeite o povo do meu Estado, que beba na
sua casa, que não vá diariamente aos bares se expor.
Ninguém é obrigado a se meter na vida de ninguém.
Não tem por que eu me meter na vida da Governadora,
gente. Mas é um pedido que faço a ela, é apenas um
pedido que faço a ela de um humilde Senador; que ela
respeite o momento por que passa o Estado do Pará,
porque ela mesma fez esse mal momento, ela é a responsável por esse mal momento. E esse Deputado me
chamou de traﬁcante.
Por isso eu gostaria que V. Exª, Senador Romeu
Tuma, como Corregedor deste Senado, o interpele e
peça a ele que prove o que falou na tribuna da Assembleia Legislativa. Eu gostaria que V. Exª interferisse
nesse assunto, porque é uma palavra, é uma expressão forte, é uma palavra de um teor muito condenável,
é uma palavra que, diante da família, repercute mal e
eu não tenho nenhum motivo para aceitá-la. Eu peço
a V. Exª que interpele, como Corregedor deste Senado – eu estou interpelando na Justiça –, que peça ao
Deputado para provar que eu sou traﬁcante. Eu sei
o porquê, logicamente, da fúria do Deputado. Eu sei
o porquê. É porque a Governadora, diante da minha
postura neste Senado de defender o meu Estado,
deve ter chamado o coitado do Deputado, que deve
ser submisso à Governadora – aquele Deputado que
cumpre ordens –, e deve ter-lhe dito: “Vá à tribuna da
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Assembleia Legislativa amanhã, menino! Tu tens que
fazer isto: ofende aquele Senador”. E o coitado foi para
a tribuna, empolgou-se! Primeiro mandato, menino
novo, sem experiência, empolgou-se e usou uma palavra inadequada.
Agora é preciso esclarecer isso à população. Somos homens públicos, e é preciso que cada um de nós
ande nas ruas com o nariz em pé, com o rosto levantado. Eu ando, Senador. Eu falo tudo o que falo aqui,
paraense, sem medo. Sempre digo aqui nesta tribuna
que não tenho medo de nada porque não devo nada.
Não tenho nada. Olha, esse PT do Pará há anos procura
alguma coisa do Mário Couto e não consegue, porque
não tem nada. A minha vida pública é limpa, cristalina.
Não devo nada a ninguém. Por isso, tenho moral, Senador, de chegar aqui e bater nesta tribuna, falar o que eu
quero, dizer o que eu quero. Não vivo de cargos públicos. Não vivo de favor. Tenho direito moral de reclamar,
de criticar, defender o povo do meu Estado. Faço sem
nenhum receio. Meu travesseiro não tem espinhos, e
jamais colocarei espinhos no meu travesseiro. Quero ter
sempre a minha noite tranquila. Não quero ter insônia
de atos cometidos contra a população.
Pois não, Senador.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu queria cumprimentá-lo, antes de assumir a responsabilidade, para
cumprir o pedido correto de V. Exª. Quero cumprimentá-lo pela dignidade de buscar retorcer uma acusação
infundada, uma injúria, uma calúnia, que de graça é
oferecida a V. Exª. Eu só retiraria a palavra “coitado”,
porque quem faz um papel deste, acusando sem base
jurídica, sem prova, não é coitado, Presidente, é alguém
que praticou um crime em tese. Então eu vou retirar da
boca de V. Exª a palavra “coitado”. Ele é responsável
a explicar aquilo que da tribuna usou para ofendê-lo.
E V. Exª dá um exemplo bom aqui. Nós não podemos
mais aceitar ofensa sem retorquir da tribuna na hora e
exigir providências. Eu farei o mais rápido possível, e
peço a V. Exª que continue a pedir apoio e segurança
aos cidadãos do Pará.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito
obrigado.
Eu sempre o admirei pela sua postura e tenho
certeza que V. Exª o fará, que V. Exª virá a esta tribuna,
falando depois sobre a solução da questão que nós
estamos colocando aqui e que é muito séria.
Mas olhe, Senador...
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador
Mário Couto...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu vou
já terminar... Ah, pensei que fosse o Mão Santa, me
cobrando que descesse da tribuna. Mas V. Exª me dá
um orgulho muito grande ao me apartear.
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O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador
Mário Couto, quero primeiro dar uma palavra de solidariedade e tenho certeza de que a minha posição
reﬂete o sentimento maior do Estado do Pará, até pela
defesa que V. Exª faz daquele Estado, em todas as áreas. Quer sejam os problemas da mortalidade infantil,
o hospital de Belém, quer seja o não funcionamento
dos hospitais do interior, quer seja a cobrança da segurança, sempre V. Exª é um exemplo, embora como
Senador, com uma preocupação nacional, mas sempre
cobrando e defendendo os temas que são importantes
para o Pará e para o seu povo. Então, as minhas palavras são de solidariedade. Segundo, dizer da minha
tristeza, porque também na Paraíba estamos vivendo um momento de insegurança muito grande. Basta
dizer a V. Exª e aos demais Senadores e Senadoras
aqui presentes e ao Brasil como um todo que, há cerca
de 15 dias, se comentava na Paraíba que o índice de
homicídio tinha aumentado muito, que a nossa capital tinha ocupado uma posição indesejável por muitas
capitais deste País. E o Secretário de Segurança foi
à imprensa dizer que reconhecia esse agravamento.
Estou falando do Secretário de Segurança do atual
Governo, que há aproximadamente seis meses está no
mandato, fruto da judicialização do processo eleitoral
que cassou o nosso Governador, que teve mais de um
milhão de votos – e hoje ainda se está discutindo se
quem deve assumir o mandato é o segundo colocado
ou se deve ter nova eleição. Pois bem, o Secretário
de Segurança disse que reconhecia essa diﬁculdade,
mas que o que ele tinha a dizer à Paraíba é que iria
piorar. V. Exª imagina que as ações que nós veriﬁcamos do atual Governo é exatamente nesse sentido!?
Um dos primeiros decretos que o atual Governo baixou
foi retirar R$16 milhões da autonomia da Universidade
Estadual da Paraíba – UEPB –, para gastar não em
segurança, mas em propaganda. O corpo universitário, a universidade, a comunidade toda reagiu. Ele
cancelou esse decreto. Mas, pasme V. Exª: ele baixou
novo decreto no mês passado remanejando R$9 milhões da segurança, e sabe para o quê, Excelência?
Para propaganda. E sabe o que hoje a Paraíba está
a se perguntar? Como é que a família que foi vítima
da insegurança do Estado vai ﬁcar em frente à televisão, vendo a propaganda do Governo, com os olhos
cheios de lágrimas por ter perdido um ente querido?
E por falta da verdadeira responsabilidade do Governo
na segurança. Daí eu me posiciono ao seu lado, ao
lado de todos aqueles que defendem os seus Estados
e sabem que, entre tantos outros problemas, um dos
mais sérios é o da segurança. Para nós, que defendemos a questão do aposentado, quero dizer que se
encontra na Câmara Federal a PEC nº 300, que bus-
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ca uma equiparação entre os agentes de segurança,
policiais militares e civis; uma equiparação mínima
neste País. E todos nós aqui do Senado devemos ter
o compromisso de agilizar, quando aqui chegar o projeto para melhorar o salário desses funcionários, da
PEC nº 300, que são os soldados militares e todos da
carreira militar e também da civil; que nós possamos
dar o apoio a eles, juntamente com equipamentos e
com a decisão política de quem está na frente, quer
seja o Governo Estadual, quer seja o Governo Federal. Então eu trago essas palavras e quero repetir a
minha solidariedade para com a justa reivindicação e
cobrança de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito obrigado, Senador Cícero.
Senador Flexa, eu vou lhe dar um aparte, para
encerrar, na tarde de hoje, Senador Mão Santa.
Digo o seguinte, Senador Flexa, brilhante Senador
do meu Estado, tudo isso aí é porque eu aconselhei,
pedi à Governadora que evitasse ir aos bares quase
todos os dias. E disse do meu sentimento. Eu sentia
que era uma falta de respeito, não da mulher Ana Júlia, mas da Governadora Ana Júlia. Se ofendi, se criei
polêmica, Senador Jarbas Vasconcelos, eu vou aqui
retirar o que falei. Eu vou aqui dizer o seguinte: Governadora, desculpe-me! Desculpe-me, Governadora, pelo conselho que lhe dei. Vá aos bares. Continue
bebendo. Continue mostrando as farras. Libere geral,
Governadora. Faça o que quiser. Pronto! Está tudo
resolvido. Não vou mais incomodá-la. Não vou mais
falar. Nunca mais eu falo e nem dou conselho a V. Exª
nesta questão de bebida. Nunca mais! Estou aqui me
redimindo do erro. Pode fazer o que V. Exª quiser. Toda
vez que for para o interior, pegue um pileque. Toda vez
que terminar de liberar no Palácio dos Despachos, vá
a um bar e pegue um pileque. Pronto, Governadora!
Faça isso, que o povo vai lhe dar a resposta em 2010.
O povo paraense vai lhe dar a resposta.
Para encerrar, ouço o Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Mário
Couto, V. Exª vem à tribuna hoje para um desabafo da
agressão sofrida na Assembleia Legislativa pelo Deputado do PT, e teve o apoio em aparte de seus Pares no
Senado, que conhecem a forma destemida, corajosa,
competente com que V. Exª luta pelo Estado do Pará.
Lamentavelmente, Senador Mário Couto, nós só temos
más notícias para informar do Estado do Pará. V. Exª
enumerou várias delas, como a questão da saúde, e
a segurança. Eu estive, no dia 2, em Altamira – e vou
fazer um pronunciamento sobre isso –, e é lamentável.
A Governadora deveria ouvir o seu conselho, sim. A
Governadora deveria ouvir a população do Estado do
Pará, deveria começar a trabalhar. Ela leu a Bíblia e
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não entendeu! Ela leu a Bíblia e não entendeu! Deus
criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo.
Acho que ela entendeu o contrário. Ela resolveu descansar seis dias e trabalhar no sétimo. E com isso
quem sofre é o povo. São os nossos queridos irmãos
do Pará que sofrem, porque até hoje a Governadora
não disse a que veio, no Estado do Pará. E, como bem
V. Exª diz, ela vai ter a resposta, já no próximo ano, já
no ﬁnal de Governo. Ela já está chegando à fase em
que nem cafezinho vão servi-la mais, tal o desgaste
que ela está tendo em todo o Estado do Pará. Eu quero me solidarizar com V. Exª. Continue, porque V. Exª
tem o apoio deste seu companheiro de Senado para
que possamos defender, porque é isso o que fazemos
aqui, o nosso Estado do Pará.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sem dúvida nenhuma, Senador Flexa, jamais vou me curvar
a qualquer crítica, jamais alguém vai me calar nesta
tribuna. Continuarei defendendo o meu querido Estado do Pará.
Senador José Sarney eu iria ler mais um requerimento aqui, mas eu sei que a Ordem do Dia está
atrasada e eu quero respeitar a Ordem do Dia. Vou ler
este documento depois, com folga.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto,
o Sr. Expedito Júnior, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o
Sr. Mão Santa, 3º Secretário , deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero, em primeiro lugar, comunicar ao Plenário
que, dando prosseguimento ao plano de expansão
da Rádio Senado, neste momento a emissora passa
a transmitir também para a cidade de Cuiabá, Mato
Grosso, em caráter experimental na frequência de
102,5 megahertz.
A Rádio Senado FM, que já opera em Brasília e
em Natal, no Rio Grande do Norte, tem como ﬁnalidade a transmissão ao vivo das sessões plenárias e
das comissões do Senado Federal e do Congresso
Nacional e divulgar as atividades realizadas na instituição, contribuindo para a transparência das ações
legislativas.
A emissora ainda transmite em ondas curtas, na
faixa de 49 metros, 5.990 quilowatts e também está
disponível na Internet no endereço www.senado.gov.br.
O plano de expansão da Rádio Senado, num esforço
para ampliar a divulgação de suas atividades, prevê
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ainda para este ano o início das transmissões em Fortaleza, num total de 16 concessões autorizadas pelo
Ministério das Comunicações.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Quero
parabenizá-lo e saudá-lo pela informação que V. Exª
traz do início da transmissão da Rádio Senado em
Cuiabá.
Eu pediria a V. Exª que pudesse dizer ao povo do
Pará quando é que o Pará e, em especial, Belém vai
ter o privilégio de ter as transmissões ao vivo da Rádio
Senado e da TV Senado. A TV Senado, há dois anos,
teve a sua instalação em Belém para ser uma TV aberta
priorizada, e, lamentavelmente, por uma ação da Governadora, que não cedeu o espaço oneroso da Funtel
para a TV Cultura do Pará, até hoje não foi possível a
instalação da TV Senado aberta em Belém.
Foi feita uma licitação para que se pudesse ter
a disponibilidade de área, mas está tudo parado, Sr.
Presidente.
Eu pediria a V. Exª, encarecidamente, que ﬁzesse
todos os esforços para que a TV Senado pudesse levar
aos paraenses, primeiramente em Belém e depois em
todo o Estado, a sua imagem como TV aberta. E que
a Rádio Senado possa também transmitir ao vivo para
o Estado do Pará as sessões do plenário e das comissões. Eu pediria isso. Tenho certeza absoluta de que
esse pedido é endossado pelo Senador Mário Couto e
pelo Senador José Nery, que compõem a Bancada do
Estado do Pará no Senado. Eu peço a V. Exª que possa
nos dar uma resposta o mais breve possível.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nós retomamos esse programa e já estamos com
uma programação para justamente cumprir de acordo
com as nossas disponibilidades. Acredito que, dentro
desse programa, está a TV de Belém.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu pediria a V. Exª que priorizasse Belém, porque já estava
priorizado há dois anos, e que pudesse, senão agora,
mas em seguida, pudesse nos dizer a data prevista
para que a TV possa estar funcionando em canal aberto e a Rádio Senado também. Eu ﬁco aguardando, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está bem.
A Ordem do Dia é muito pequena e eu vou terminá-la primeiro. Em seguida, darei a palavra aos ilustres Senadores.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade
do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o
requisito de prévia separação judicial por mais
de um ano ou de comprovada separação de
fato por mais de dois anos. Parecer favorável,
sob nº 863, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Demóstenes Torres.
Transcorre hoje a quarta sessão de discussão.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores, a matéria voltará à Ordem
do Dia da próxima sessão deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 28:
REQUERIMENTO Nº 1.210, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.210, de 2007, do Senador Paulo
Paim, solicitando voto de repúdio e censura
às declarações racistas, ocorridas no dia 16
de outubro de 2007, pelo ganhador do prêmio Nobel de Medicina, James Watson, aﬁrmando ao jornal britânico The Sunday Times
que negros são intelectualmente inferiores
aos brancos.
Parecer favorável, sob o nº 1.275, de
2009, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional. Relator ad hoc: Senador
Flávio Torres.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, dou o requerimento como aprovado.
A deliberação do Plenário será cumprida.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 29:
REQUERIMENTO Nº 88, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 88, de 2009, do Senador Alvaro Dias,
solicitando voto de aplauso ao povo e governantes da Lituânia, no Leste Europeu, pelo 91º
aniversário da independência daquele país.
Parecer favorável, sob nº 1.276, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional. Relatora: Senadora Rosalba Ciarlini.
Votação do requerimento.
Se as Senadoras e os Senadores estiverem de
acordo, o requerimento está aprovado. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está terminada a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens não apreciados
e transferidos para a próxima sessão deliberativa ordinária.
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 da
Constituição Federal (trata da ordem social).
Parecer sob nº 187, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação para o segundo turno.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008,
tendo como primeiro signatário o Senador
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48
da Constituição Federal, para transferir da
União para o Distrito Federal as atribuições
de organizar e manter a Defensoria Pública
do Distrito Federal.
Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo
como primeiro signatário o Senador Tião Viana,
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Constituição Federal, para permitir a Deputados Federais e Senadores o exercício de cargo de professor
em instituição pública de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior),
que altera a denominação do Capítulo VII do Título
VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art.
227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
6
SUBSTITUTIVO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 1995
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 187,
de 1995 (nº 3.171/97, naquela Casa), do Senador
Júlio Campos, que dispõe sobre a identiﬁcação
criminal do civilmente identiﬁcado, regulamentando
o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.215, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora ad hoc: Senadora Serys
Slhessarenko.
7
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2004
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
255, de 2004 (nº 4.852/2005, naquela Casa),
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de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito sobre Exploração Sexual, que altera
o art. 250 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente
(prevê o fechamento deﬁnitivo de hotel, pensão, motel ou congênere que reiteradamente
hospede criança ou adolescente desacompanhados ou sem autorização).
Pareceres sob nºs 479 e 480, de 2009,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko,
favorável, com adequações, que apresenta; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora: Senadora Fátima Cleide,
favorável, acatando as adequações da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, consolidadas em texto ﬁnal que encaminha.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 41, de 2000 (nº 121/99,
na Casa de origem, do Deputado Cunha Bueno), que estabelece a disciplina legal para a
propriedade, a posse, o transporte e a guarda
responsável de cães.
Parecer sob nº 1.089, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Jayme Campos, favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que
apresenta.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na
Casa de origem, do Deputado Jaques Wagner), que dispõe sobre a construção de muro
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e
curvas perigosas em rodovias federais.
Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003;
e 694, de 2009, das Comissões
– de Serviços de Infra-Estrutura, Relatora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta,
com voto contrário vencido do Senador Leomar Quintanilha; e
– de Assuntos Econômicos (em audiência, nos termos do Requerimento nº 269, de
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora
Serys Slhessarenko, solicitando informações
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ao Ministério dos Transportes para instruir a
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador
Osmar Dias, favorável, nos termos das Emendas nºs 2 e 3-CAE, que apresenta.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000,
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wanderval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para incluir, na categoria de
intérpretes ou executantes, os dubladores.
Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
1, de 2007), Relator: Senador Antônio
Carlos Valadares, favorável; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2003 (nº 1.550/96, na
Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que faculta o registro, nos documentos pessoais de identiﬁcação, das informações
que especiﬁca.
Parecer favorável, sob nº 1.055, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Francisco
Dornelles.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 110, de 2005 (nº 3.685/2004,
na Casa de origem, do Deputado Gustavo
Fruet), que altera os arts. 11 e 62 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui
o Código Civil (altera dispositivos referentes
aos direitos da personalidade e à constituição
de uma fundação).
Parecer nº 1.085, de 2009, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Lobão Filho, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
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13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 74, de 2006 (nº 4.681/2004,
na Casa de origem, do Deputado Fernando Coruja), que altera o Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de
setembro de 1942 – Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, para adequá-lo à Constituição
Federal em vigor (dispõe sobre a vigência das
leis estaduais, a homologação das sentenças estrangeiras declaratórias do estado das pessoas
e o divórcio realizado no estrangeiro).
Parecer favorável, sob nº 698, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Renato Casagrande.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Herrmann Neto), que determina a publicidade dos
valores das multas decorrentes da aplicação
do Código de Defesa do Consumidor revertidos
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 1.526 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código
Civil, determinando que a habilitação para o
casamento seja feita pessoalmente perante o
oﬁcial do Registro Civil.
Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Inácio Arruda, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000,
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na Casa de origem, do Deputado José Carlos
Elias), que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas
escolas públicas de educação básica.
Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável ao Projeto, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que
oferece.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2007 (nº 5.522/2005, na
Casa de origem, do Deputado André de Paula),
que dispõe sobre a obrigatoriedade da implementação de protocolo terapêutico para a prevenção
vertical do HIV, em hospitais e maternidades.
Parecer nº 1.087, de 2009, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Rosalba Ciarlini, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004,
na Casa de origem, do Deputado Dr. Rosinha), que altera o art. 13 da Lei nº 5.700, de
1º de setembro de 1971 (inclui a bandeira do
Mercosul nos casos de hasteamento diário da
Bandeira Nacional).
Parecer favorável, sob nº 526, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Sérgio Zambiasi.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
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20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº
5.139/2001, na Casa de origem, do Deputado Osmar Serraglio), que altera os arts.
12 e 21 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992 – Lei de Improbidade Administrativa
(permite a aplicação de sanções, isolada ou
cumulativamente, ao responsável por ato de
improbidade, e restringe a aplicação da pena
de ressarcimento).
Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Neuto de Conto.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos
termos da Emenda nº 1-CI (Substitutivo),
que oferece.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 136, DE 2008 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara no 136, de 2008– Complementar (no 375/2006-Complementar, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a composição
do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus; revoga a
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991;
e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nos 953 e 954,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia.
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23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
24
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios,
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de
1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as condutas de
fazer aﬁrmação falsa ou negar a verdade, na
condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares
de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008
(em audiência, nos termos do Requerimento nº
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
25
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 7, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre
o percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de necessidades
especiais e os critérios de sua admissão, nos
termos do inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal.
Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta;
– de Assuntos Sociais (em audiência nos
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Re-
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lator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, favorável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Substitutivo), que oferece.
26
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
27
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável, nos termos de Subemenda, que
oferece.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.001, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
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voto de louvor pelo primeiro Dia Mundial dos Trabalhadores Humanitários, a ser comemorado em 19 de
agosto de 2009.
Requeiro, ainda, que este voto de louvor seja
levado ao conhecimento do Sr. John Holmes, Subsecretário-Geral das Nações Unidas para Assuntos
Humanitários e Coordenador de Assistência Emergencial da ONU.
Justiﬁcação
Numa época em que o mundo vive cercado de
guerras, conﬂitos intermináveis, a ira da natureza com
fenômenos cada vez mais arrasadores, escassez de
água, fome e desespero em escala planetária, destacase a ﬁgura dos trabalhadores humanitários que buscam, com seu trabalho e dedicação ímpar, amenizar
o sofrimento de tantas pessoas necessitadas.
A louvável iniciativa justiﬁca-se em razão do ideal de ajudar todos aqueles que precisam e sofrem em
razão de crise, não importando a nacionalidade, raça,
credo, ou ideologia política. A ajuda humanitária chega
através de pessoas abnegadas, que levam, com suas
ações, um mínimo que, invariavelmente, representa
um grande e inestimável auxílio para amenizar os sofrimentos imprevistos e inesperados experimentados
pelos necessitados.
Tal auxílio não tem lugar certo, podendo acontece em terras longínquas, como o Paquistão, Somália,
Mianmar, Sri Lanka ou na América Central, onde as
forças da natureza não dão trégua. Os esforços são
contínuos, porque as necessidades de amparo não
dão trégua.
Em meio a tantas diﬁculdades, ainda há que salientar os problemas que os trabalhadores humanitários encontram quando se vêem agredidos e muitas
vezes são mortos sem piedade, como aconteceu com
o brasileiro Sérgio Vieira de Melo, em 19 de agosto de
2003, em Bagdá.
Por essa razão, nada mais justo que seja apresentado um voto de louvor para lembrar essa data como
um marco de reconhecimento por aqueles que dedicam
a sua vida a ajudar aos menos afortunados.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Senador Jefferson Praia, PDT/AM.
REQUERIMENTO Nº 1.002, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 222 do RISF, Voto
de Aplauso para o radialista Manoel Corrêa, que homologou o recorde de “Radialista com o Maior Tempo
em uma Emissora”. São 60 anos dedicados a Rádio
Clube de Lages-SC, de 1949 a 2009.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Senadora Ideli Salvatti.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos lidos vão ao arquivo
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Crivella. Em seguida, o
Senador José Agripino e, em terceiro lugar, o Senador Tenório.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB –
RJ. Pronuncia o seguinte. Sem revisão do orador.)
– Srs. telespectadores da TV Senado, Srs. ouvintes da Rádio Senado, Srªs e Srs. Senadores, Sr.
Presidente, venho aqui hoje apenas para esclarecer um fato.
Na segunda-feira pela manhã, dei uma entrevista
ao site “Congresso em foco”, muito respeitado. E tenho
pelos jornalistas extrema admiração e apreço. Porém,
fui surpreendido quando a matéria foi colocada no ar,
porque, tentando explicar a crise no Senado, usei uma
ﬁgura de antítese, dizendo o seguinte: que V. Exª tinha
sido acusado de ajudar aliados e ter enriquecido ilicitamente. Por isso, era massacrado pela imprensa. E
eu, até por não ter tempo de vida pública, e por nunca
ter nomeado ninguém, talvez pudesse ser acusado
apenas de empobrecimento ilícito porque doei tudo
que ganhei na música e ainda assim era massacrado
pelos jornais. E eu, então, usei essas duas ﬁguras,
mostrando que cinquenta anos de vida pública e cinco
anos de vida pública, e, supostamente, o que o senhor
tenha feito e o que eu supostamente não tenha feito,
ou o que eu tenha feito e o que V. Exª não tenha feito,
não importava, porque o jogo era político, o jogo era
um jogo de poder, um processo eleitoral deﬂagrado
com antecipação.
E, para minha surpresa, eu não me ﬁz bem entender e acabou que as manchetes saíram apenas –
não o que eu disse – de que V. Exª era acusado pela
imprensa de ter ajudado aliados e ter enriquecido,
como se fosse essa a minha acusação.
Sr. Presidente, tenho colocado sempre aqui a minha posição. Não avocaria para mim a responsabilidade que cabe ao Conselho de Ética, nem faria qualquer
prejulgamento de V. Exª. Aliás, na própria reportagem
já há uma assertiva minha de que considero seus anos
de vida extremamente positivos e com grandes realizações a favor do Brasil.
Eu gostaria de dar esses esclarecimento, para
que não deixasse transparecer qualquer posição que
tenha sido feita numa entrevista e que não se coadune
com aquelas que tenho manifestado reiteradamente em
nome do meu Partido. E não faço só em meu nome,
não. Eu sempre consulto o Vice-Presidente José Alencar e o Senador Roberto Cavalcanti.
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Então, eu gostaria de esclarecer esses fatos.
Lamento. Como V. Exª sabe, nesses momentos tumultuosos, muitas vezes, as notícias não condizem
com as palavras.
Agora, não há, por parte do site, qualquer interesse malévolo. Talvez eu mesmo não tenha me
expressado bem. Aliás, V. Exª foi vítima disso esses
dias, porque um dos nomes que V. Exª disse que não
conhecia, eles usaram um homônimo – um homônimo – para dizer que V. Exª mentiu em seu depoimento.
Essas coisas são confusas e acabam saindo e prejudicam a nós todos.
Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que estive no
Rio de Janeiro na comemoração dos 150 anos da Igreja
Presbiteriana, acompanhando o Presidente Lula. Uma
solenidade extraordinária! Os presbiterianos chegaram
aqui em 1559, com a presença de Ashbel. Naquela
ocasião, não se podia ter preleção evangélica no País,
nem se podia construir igrejas, tampouco era possível
a escola pública ou a escola privada, só havia escolas
católicas. Mas, ainda assim, esses missionários, com
idealismo, com renúncia, com sacrifício, estabeleceram
neste País uma igreja que tem um vulto extraordinário.
São mais de vinte mil presbíteros, cinco mil pastores.
Eles estão em oitocentos Municípios, eles fundaram a
Universidade Mackenzie, eles fundaram grandes escolas, sobretudo no Nordeste, e são um exemplo da
fé do povo brasileiro.
Sr. Presidente, eu gostaria, por último, de lamentar profundamente as notícias injuriosas, as calúnias,
infâmias, insultos que têm sido publicados nos jornais
brasileiros com relação a um processo que já correu
no Supremo Tribunal Federal, que já teve sentença, e
a sentença foi de inocentar. Essa tese de que a Igreja
Universal arrecada recursos...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª a generosidade de
estender o meu tempo por um pouco mais. O assunto
é relevante, mas eu não vou me delongar.
Essa tese de que pastores tenham pegado dinheiro de ofertas, mandado para o exterior e assim
ﬁnanciado recursos para enriquecer, isso não é novo.
Isso já foi denunciado em 1993, com denúncia apócrifa. De lá para cá, a Polícia Federal, a Interpol, o FBI,
a Receita Federal e, ﬁnalmente, o Supremo Tribunal
Federal concluíram que as denúncias não tinham fundamento.
Eu assisti, novamente, a todo esse calvário, todo
esse rosário de acusações voltarem novamente à mídia; mas não fazem jus à verdade. Aliás, a reportagem
começa com um equívoco técnico, porque a denúncia
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não foi aceita pela Justiça. O juiz recebeu a denúncia
do Ministério Público e abriu prazo para que a defesa apresente seus argumentos. É bem possível, e eu
acredito que isso ocorrerá, que, quando a defesa for
apresentada, essa denúncia não seja aceita.
Agora, se essa denúncia não for aceita, páginas
de noticiários, horas de programação de televisão e
noticiários de rádio terão sido em vão ou terão apenas
proclamado um processo quando, no mínimo, deveria
ter sido dado tempo para que a Justiça se manifestasse adequadamente, aceitando ou não.
Agora, Sr. Presidente, não aguardem que, dessa
vez, a interpretação seja a de dar a outra face, ﬁcando
calado. Presidente José Sarney, essa é uma lição interessante para nós observarmos. Tenho a impressão de
que dar a outra face, muito mais do que a interpretação literal, signiﬁca responder mentira com verdades,
calúnia com assertivas da realidade, e é isso que faremos. Hoje, o noticiário da TV Record será amplo e
colocará na mídia aquilo que vai contraditar todo esse
dilúvio de injúrias, infâmias, calúnias e insultos de que
fomos vítimas.
Sr. Presidente, continue contando com a minha
solidariedade e a solidariedade do meu partido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu agradeço a V. Exª porque realmente vi que as
declarações não estavam de acordo com a sua personalidade.
Com a palavra o Senador José Agripino. (Fora
do microfone.).
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma denúncia
e a faço com muito constrangimento, porque esta Casa
é testemunha de que, nos últimos anos, Senador Mão
Santa, o Governo Federal mandou para o Senado, para
o Congresso Nacional um sem-número de propostas,
criando cargos novos, concedendo reajustes a servidores, concedendo benefícios a funcionários, criando
muita despesa pública, que, no meu julgamento pessoal, nem sempre é procedente.
Enquanto isso, no meu Estado, mais de mil funcionários, mais de mil pais de famílias, funcionários
do INSS, estão passando constrangimentos, e alguns
deles, Presidente Sarney, em greve de fome. Greve de
fome. Tem gente fazendo greve de fome no meu Estado. Sabe por quê? Enquanto o Governo Federal concede aumentos, cria cargos, cria despesa pública para o
Brasil, mil e poucas famílias, no Rio Grande do Norte,
que tiveram ganhos judiciais referentes a vitórias no
campo da justiça, com relação ao Plano Collor e PCCS,
há mais ou menos quinze anos, em 1992 e em 2001,
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respectivamente, e, ao longo desses quinze, dezesseis
anos, percebem essas vantagens conquistadas na Justiça, de repente, não mais do que de repente, têm isso
subtraído, parado, tornado sem efeito, por uma ação da
Advocacia-Geral da União e da Procuradoria do INSS,
que, além de mandar parar a concessão do benefício
ganho na Justiça quinze anos antes – produzindo ganhos
para essas famílias, que se habituaram àquele ganho, a
comprar o iogurte, a comprar a dúzia de laranja, a comprar a camisa a mais, a comprar alguma coisa a mais
com aquele ganho judicial –, além de os fazer perder
isso, ainda os obrigou a promover uma devolução por
recebimentos de boa-fé que teriam auferido. Queda e
coice. Além de perderem o ganho que tinham conquistado por decisão judicial em 1992 e 2001, ainda estão
sendo obrigados a devolver um ganho.
Fui, porque é minha obrigação, e fui de muito bom
gosto, com uma comissão desses funcionários e com o
advogado deles ao Ministro Gilmar Mendes, Presidente
do Supremo Tribunal Federal, interceder por eles em
uma boa causa, já que a causa está no Supremo Tribunal Federal. Fui pedir que a matéria fosse pautada,
para que a última instância da Justiça da República
pudesse se manifestar antes que morra gente, antes
que quem está fazendo greve de fome faleça.
Por uma injustiça monumental, ganharam na Justiça no passado e, agora, a AGU, contrariando até o
pedido que os funcionários ﬁzeram ao Presidente Lula,
quando ele esteve em Natal há algum tempo... Estão
na rua da amargura, sem receber o que conquistaram
na Justiça e sendo obrigados a devolver o que já haviam conquistado, contrariando decisões do STJ, do
Tribunal de Contas da União, etc, etc, etc.
É injustiça em cima de injustiça. Fui ao Ministro
Gilmar Mendes, que compreendeu a aﬂição dos meus
conterrâneos, vai levar esta matéria à pauta.
Agora, vamos reagir no limite do que possamos
fazer. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. Não
dá para criar despesa pública, concedendo aumentos
desmesurados aqui, e subtrair ganhos judiciais de
servidores públicos do INSS, que os conquistaram ao
amparo da lei e que estão, neste momento, na rua da
amargura.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Compreendo, perfeitamente, o problema que V. Exª
apresenta ao Senado, porque a mesma coisa está
ocorrendo no meu Estado do Amapá.
E hoje, pela manhã, tive a oportunidade de receber uma delegação grande de sindicalistas das classes
que estão sendo atingidas e da Bancada Federal, e
estamos justamente seguindo os passos de V. Exª no
sentido de defender que seja feita justiça em relação
a essa gente.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Será de
muito bom alvitre, Sr. Presidente, unirmos as forças
que pudermos unir em torno de causas como essas,
que são boas causas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Perfeitamente.
Senador João Tenório.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) –
Pela ordem.
O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por uma questão pessoal, ontem não estive no
Senado e deixei de presenciar um momento que entendo importante, muito importante, sobretudo para a
situação que vive esta Casa, que foi o pronunciamento
do Senador Tasso Jereissati.
Acho que o Senador trouxe a este ambiente,
conﬂagrado, é verdade, onde muitas vezes as emoções superam os momentos de razão, de raciocínio e
da coisa mais objetiva e descambam para o lado da
emoção ou para o lado de procedimentos não civilizados, eu diria.
O Senador Tasso Jereissati, humildemente – e
olhem que se trata de um Senador com a marca, com
a característica, com o tamanho, com a dimensão política e empresarial que o Senador Tasso Jereissati tem
–, veio a esta Casa, a este público, a este público, à
sociedade brasileira se desculpar pela sua participação no fato, que não envolveu apenas ele, mas, pelo
menos, ele se desculpou pela participação dele em
um momento que foi triste para esta Casa.
Então, acho que foi um momento grandioso, foi
uma atitude grandiosa do Senador Tasso Jereissati,
que ontem, nesta Casa, proferiu aquele pronunciamento, quando já estava muito clara e evidente a sua
vontade de pedir perdão para a sociedade como um
todo, que é a grande observadora de tudo que acontece nesta Casa.
Eu gostaria de registrar assim, pois estava ausente,
não estava aqui em Brasília, mas ﬁquei realmente bem
impressionado. Acho que a atitude de S. Exª não foi uma
atitude de rendição; a guerra continua, não contra pessoas, mas contra um estado de coisas que, como V. Exª
tem dito com frequência, não foi criado de um momento
para o outro, não foi desenvolvido de um momento para
o outro. O Senador Tasso Jereissati não trouxe aqui, digamos assim, o desejo, a manifestação da rendição, de
maneira nenhuma. O que ele trouxe foi uma demonstração de civilidade, uma demonstração de que é possível
resolver as questões de uma maneira educada, de uma
maneira em que a civilidade esteja presente.
Portanto, por não estar presente, eu gostaria de
registrar, um pouco atrasado, mas, mesmo assim, fa-
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zê-lo, neste momento importante proporcionado pelo
Senador Tasso Jereissati.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
Sr. Presidente, pelo que ouvi na Casa, no dia de
hoje, estou aplaudindo o Senador Tasso Jereissati. Ele
chegou aqui e mostrou que, acima de nós todos, está
o País, que não suporta mais esse estado de crise que
está assolando o Senado.
O que parece é que o Presidente da República,
que tem um partido, tomou posição, mas o partido do
Presidente não o acompanhou. Está achando que, como
o mandato dele está terminando, eles já não obedecem
ao Presidente. E V. Exª está assistindo a coisa.
Eu dizia a um jornalista, hoje, que V. Exª está
sendo vítima daqueles que querem ser Tiradentes com
o seu pescoço. Na hora em que vi o pronunciamento
do Senador Jereissati, eu pensei que havia acabado
a guerra e que íamos contribuir para a normalidade,
porque o Senado é que está pagando um preço muito
alto de uma Casa conciliatória. Então, eu disse e ﬁz
essa inconﬁdência, dizendo que V. Exª está prestes a
pagar com o pescoço, porque há os que querem ser
Tiradentes com o pescoço de V. Exª.
Eu continuo na mesma posição. Acho que precisamos acabar com essa agonia e pensar mais no Brasil. Pensar que nós temos sobre os ombros uma carga
muito grande de projetos que precisam ser estudados
e votados. Eu quero me congratular com V. Exª por ter
paciência maior do que a de todos nós.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Antonio Carlos Valadares, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, na forma regimental, peço a V. Exª, quando
for oportuno, para falar como Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª está inscrito.
Com a palavra o Senador Inácio Arruda, como
Líder do PCdoB. S. Exª fala como orador inscrito, ou
melhor, pela Liderança, e tem vinte minutos. (Pausa.)
O Senador Flexa Ribeiro é o orador seguinte,
pela Liderança. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro, peço desculpas a V. Exª
pois vou ter que me ausentar para receber o Presidente
deposto de Honduras e manifestar, em nome do Senado e de todos nós, a nossa solidariedade, porque não
podemos admitir que, nesta fase da história da América
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Latina, nós ainda toleremos golpes que interrompam
o processo democrático em qualquer país.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª
tem toda a razão...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
De maneira que a minha ausência é bem justiﬁcada, e
acho que V. Exª vai concordar e os colegas também.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Quero, também, fazer um convite a todos os
presentes: os que quiserem acompanhar o Presidente durante a visita agora, às cinco horas, estejam em
meu Gabinete.
Muito obrigado.
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Flexa Ribeiro, para compensar – Deus é bom
–, depois da Ordem do Dia o tempo aumenta. Então,
V. Exª perdeu a presença do Presidente Sarney, mas
ganhou de presente vinte minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª, Sr.
Presidente Senador Mão Santa. Sei que a generosidade de V. Exª não limitará aos vinte minutos o tempo
disponível deste orador.
Quero aqui saudar o Presidente Mão Santa, as
Srªs Senadoras e os Srs. Senadores.
Busco, desde a semana passada, quando retomamos o nosso trabalho no Senado Federal, fazer
um pronunciamento a respeito de uma viagem que
tive oportunidade de fazer no último dia 2, próximo
passado, ao Município de Altamira e aos distritos de
Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra. Quero dizer,
Senador Mão Santa, que para mim foi um momento
muito importante poder rever os amigos e participar de
encontros importantes nos dois distritos que levaram
a discussão da questão da redeﬁnição dos limites da
Flona Jamanxim.
Quero aqui lamentar a ausência do Líder do Governo, Senador Romero Jucá, que estava aqui há pouco. Pedi a ele, Senador Mozarildo, que permanecesse
aqui, porque o Senador Romero Jucá e os amigos lá
de Castelo dos Sonhos, lá de Novo Progresso, que
nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, sabem que ele está empenhado também
em encontrar uma solução para essa questão, que é
de alta gravidade, de insegurança, eu diria, para aquelas quase mil famílias que estão na área atingida pela
Flona Jamanxim. E ele tem um problema igual a esse

Quinta-feira 13

39

35609

no seu Estado, Roraima, em que ele busca também o
consenso pela redeﬁnição dos limites.
Para quem não sabe, o Município de Altamira,
como diz a sua Prefeita Odileida Sampaio, é o maior
Município do mundo em área geográﬁca; e o Distrito de
Castelo dos Sonhos e o Distrito de Cachoeira da Serra,
ambos os Distritos, equidistantes 40 quilômetros, estão
a 1.100 quilômetros da sede do Município de Altamira.
Então, evidentemente, é difícil para a Prefeita Odileida
administrar estes Distritos – e ela faz um esforço – e tem
conseguido levar a estes Distritos o atendimento de suas
necessidades básicas. Mas, os Distritos clamam pela
emancipação. O Distrito de Castelo dos Sonhos tem 12
mil habitantes; e o Distrito de Cachoeira da Serra, cinco
mil habitantes. Então, eles precisam ser emancipados
– e vão ter todo o nosso apoio –, por se enquadrarem
na nova legislação, aprovada aqui no Senado Federal,
com Parecer do Senador Tasso Jereissati, que se encontra em tramitação na Câmara Federal.
Mas na minha ida até esses Distritos e ao Município de Altamira, tive o prazer da companhia da Prefeita
Odileida Sampaio, do Município de Altamira; da Prefeita
Madalena Hoffmann, do Município de Novo Progresso; do Deputado Federal Wandenkolk Gonçalves; do
Deputado Federal Zequinha Marinho; do Deputado Federal Giovanni Queiroz; do Deputado Federal Asdrubal
Bentes – que não esteve lá, mas defende e também
apóia a solução da questão Flona Jamanxim, da redeﬁnição dos limites, como também da emancipação dos
dois Distritos –; do Deputado Lira Maia, que lá esteve;
do Deputado Estadual Alexandre Von. Fomos todos,
nessa comitiva, até lá, para que pudéssemos discutir
basicamente dois assuntos com a comunidade.
O primeiro, como disse, é a redeﬁnição dos limites
da Flona Jamanxim; e o segundo, a emancipação desses
Distritos, para que possam ser transformados em Municípios. Isso lhes foi explicado ser necessário, e as lideranças,
tanto as do Distrito de Castelo dos Sonhos quanto à de
Cachoeira da Serra, estão atentas e organizadas para
que assim que a lei seja aprovada na Câmara Municipal
e sancionada pelo Presidente da República, transﬁra-se
às respectivas Assembleias Legislativas a autorização
para que elas possam fazer o processo de emancipação.
Que eles estejam prontos com todos os dados que para
eles foram transferidos naquela ocasião.
Tenho a certeza absoluta de que Castelo dos
Sonhos e Cachoeira da Serra, além de outros Distritos do Estado do Pará – porque o Estado do Pará,
que tem 1.284.000 Km², é o segundo maior Estado
do Brasil em dimensão territorial, mas tem apenas
143 Municípios. Então, é preciso que, de uma vez por
todas, o Congresso Nacional regulamente o processo, transferindo às Assembleias Legislativas para que
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estas possam fazer o processo legal de emancipação
de novos Municípios –, serão, com certeza absoluta,
os novos Municípios do Estado do Pará.
O outro assunto, como disse, é a questão da redeﬁnição da Flona Jamanxim, na qual estamos trabalhando
há mais de um ano. Há mais de um ano, Senador Pedro
Simon, temos nos reunido aqui em Brasília com lideranças da região da Flona Jamanxim, que se deslocam,
com todas essas diﬁculdades, da região de SantarémCuiabá, quase limite com Mato Grosso, para virem até
aqui e se reunirem com o Ibama, com o Instituto Chico
Mendes, com o apoio – repito – do Senador Romero
Jucá, na tentativa de se chegar a uma deﬁnição desses
novos limites. Até porque a criação da Flona Jamanxim,
em 2006, foi por um decreto presidencial, indo de encontro à vontade da população daquela região, porque,
em todas as audiências públicas feitas, posicionaram-se
contrariamente à criação da Flona. Lamentavelmente,
parece-me que essas audiências públicas são apenas
um processo de cumprimento da legislação, mas não se
respeita a vontade popular. Tanto o é que o decreto foi
promulgado, e, portanto, criada a Flona Jamanxim.
Desde então nós temos lutado, dando o apoio,
não só o Senador Flexa Ribeiro, mas a todos os Parlamentares e as Prefeitas, tanto a de Altamira quanto
a de Novo Progresso, principalmente à de Novo Progresso, já que a Flona Jamanxim atinge diretamente
o Município de Novo Progresso, para se tentar, como
eu disse, fazer essa redeﬁnição.
Nessas reuniões que tivemos, nessas audiências
com o Dr. Rômulo Barreto Melo, Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,
que é paraense; com o Incra; com o Ibama; com associações dessa área de litígio, temos caminhado na
procura de um consenso, em busca de um consenso.
Lamentavelmente, o que vimos aqui, agora, dia 11,
foi a presença do Ministro Minc, lá na área da Flona
Jamanxim, fazendo – como sempre faz – pirotecnia.
Chegando lá, Senador Flávio Torres, por isso gastando mais recursos da União, em aviões fretados, em
helicóptero, com a proteção da Polícia Federal, da
Guarda Nacional e, lamentavelmente – quero repetir
aqui, Senador César Borges –, com o apoio da Governadora Ana Júlia, que coloca a Polícia Militar e a
Polícia Civil contra o povo do Estado do Pará, contra
o povo trabalhador, ordeiro, que foi atingido, como eu
disse, pela demarcação indevida dessa Flona, dessa
região, dessa Floresta Nacional.
Parece-me que o Ministro Carlos Minc, Senador
Mozarildo, quer substituir o nosso querido Chacrinha,
que já se foi – até peço “desculpas” ao saudoso Chacrinha pela comparação –, porque ele trabalha no
sentido de levar à sociedade brasileira – penso eu – o
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lazer que o Chacrinha nos levava às tardes de sábado
para todo o Brasil. Aí, o Ministro Minc resolveu assumir
o personagem, que era interpretado pelo Abelardo, o
Chacrinha, e distrair a sociedade brasileira. Só que,
lamentavelmente, Senador Mão Santa, o Ministro Minc
faz isso com recursos públicos, com recursos da sociedade brasileira. Ele chama de “boi pirata”. Eu acho
que pirata é ele, que está se intrometendo em locais
em que as famílias já ocupam há mais de 30 anos, 40
anos. E aí ele faz uma apreensão que dá prejuízo: ele
apreende os bois e não consegue vendê-los sequer
para repor os custos da pirotecnia que ele faz. É lamentável! É lamentável!
Há pouco, no pronunciamento do Senador Jefferson Praia, pedi a S. Exª que se ele conseguisse
uma audiência com o Ministro me avisasse, porque
eu gostaria de pegar uma carona, já que o Ministro,
lamentavelmente, não me atende, a mim e, creio, a
outros Senadores que buscam um diálogo com ele.
Mas o importante é que o Ministro Minc talvez desconheça, e quero aqui lembrar, que os entendimentos
com o Instituto Chico Mendes estão avançados.
Tenho aqui, Ministro Minc – V. Exª esteve no Pará
no dia 11, lamentavelmente; era bom que nem mais
pisasse lá –, a cópia da minuta do termo de ajuste de
conduta a ser assinado pelo Instituto Chico Mendes,
pelo Incra, com as associações – e com a anuência de
todos os pequenos produtores rurais, que são, como
eu disse, próximos de mil famílias, que assinarão esse
termo. E nesse termo, Ministro Minc, ao logo de mais de
um ano em que estamos tentando encontrar o consenso, há por parte do Governo o compromisso, que não
é cumprido, que diz o seguinte. Vou ler aqui, Senador
Mão Santa, apenas algumas cláusulas que estão no
termo de ajuste de conduta. Uma diz:
II – O ICMBio autorizará [veja, Senador
Jarbas Vasconcelos] a continuidade de todas
as atividades já existentes na Floresta Nacional
do Jamanxim durante a vigência deste TAC,
com as ressalvas das Cláusulas Segunda,
itens III, IV, VI, e Terceira, item I.
Ou seja, há um acordo. As famílias que lá estão
aceitam não fazerem mais abertura, terem uma atitude
de conservação daquela área, mas poderão continuar
as suas atividades conforme o termo de ajuste.
V – Não realizar novas autuações por
desmatamento realizado até novembro de
2007, suspendendo-se a contagem de prazo prescricional, pelo período de vigência do
presente TAC.
O que faz o Ibama? O Ibama é o braço do ICMBio
para fazer a ﬁscalização e a autuação. Ele o faz por
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orientação do ICMBio. O que faz o Ibama? Vai para lá,
numa ação policialesca, para multar, autuar as famílias
que estão trabalhando dentro da legalidade – que era,
antes da criação da Flona, e que será mantida após a
renegociação dos novos limites, que serão redeﬁnidos
para a Flona do Jamanxim.
Não queremos mexer na Flona. É importante que...
O povo paraense todo sabe disso. O povo de Novo
Progresso e de Altamira sabe também, mas é preciso
que o Brasil saiba que nós não queremos mexer na
área da Floresta Nacional. Queremos apenas redeﬁnir
o limite, mantendo a mesma área, apenas alterando a
sua posição, e, com isso, dando possibilidade para que
essas quase mil famílias que lá estão possam continuar a trabalhar. Como vinham fazendo, com dignidade, para sustentar as suas famílias, ao longo de vinte,
trinta, quarenta anos que lá estão.
Então, o Ministro Minc tem que tomar conhecimento disso. E ele sabe, ele sabe. Talvez por saber
desse TAC é que ele foi novamente fazer a pirotecnia
que fez lá no dia 11, lamentavelmente, como disse,
com o apoio da Governadora, da Polícia Militar e da
Polícia Civil.
Mais ainda, o próprio TAC diz:
Compete ao Ibama: (...) [aquilo lá que
eu li competia ao ICMBio; agora é a Cláusula
Quinta]
I – Apoiar o ICMBio nas ações de monitoramento, controle e ﬁscalização, dentro de sua
respectiva competência, na área de inﬂuência
da Floresta Nacional do Jamanxim;
II – Orientar sua equipe técnica na forma de atuação quanto às atividades que serão permitidas durante o período de vigência
deste Termo.
Atividades que serão permitidas, Deputado Nilson
Pinto. V. Exª nos honra com sua presença no Senado
Federal, para que possa ouvir este pronunciamento. V.
Exª que é um defensor e um lutador pelos interesses
do nosso Estado do Pará.
Mais adiante:
Compete à SEMA/PA [Secretaria de Meio
Ambiente do Estado do Pará]:
(...)
II – Não realizar novas autuações por
desmatamento realizado até novembro de
2007, suspendendo-se a contagem de prazo prescricional, pelo período de vigência do
presente TAC;
É lamentável que, com esse TAC já minutado...
Está esperando apenas que seja completado, como eu
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tenho aqui o documento mandado pelo próprio ICMBio,
Dr. Daniel Guimarães Penteado, dizendo quais são as
condições que faltam para assinar o TAC – todas elas
já cumpridas hoje –, e depois mandando um cronograma para a conclusão da redeﬁnição dos limites da
Flona Jamanxim.
E esse cronograma, pasmem, Srs. e Srªs Senadoras, é completado no dia 9 de outubro. Em 9 de outubro está previsto que se possa, então, encaminhar
ao Congresso Nacional a nova redeﬁnição da Flona
Jamanxim, em que há concordância por parte do ICMBio. Há concordância.
Eu quero novamente lamentar essa posição de
descumprimento de acordos e de entendimentos que
estão sendo feitos paciﬁcamente. Mas me parece que
o Ministro Carlos Minc quer levar a uma situação de
conﬂito na região. Aquelas famílias já declararam que
não sairão da área. Não adianta levar Polícia Federal,
Guarda Nacional. Então, ele está aterrorizando aquelas
famílias, porque elas sabem que vão ter a possibilidade
de se adequar, ﬁcando lá, com a assinatura do TAC e,
em seguida, com a redeﬁnição dos limites.
E mais, as famílias que lá estão não estão desmatando, não estão descumprindo o compromisso
assumido aqui, em Brasília. E o Ibama tem condições
de saber se há desmatamento, quem fez o desmatamento. Que puna quem fez o desmatamento! Agora,
ele não pode generalizar. Porque há alguém fazendo
desmatamento, ele resolve punir, autuar, conﬁscar o
rebanho de todas as 600, 700, 800 famílias que lá estão! Não faz porque quer tumultuar o processo, porque
ele sabe pontualmente quem não cumpre aquilo que
está sendo acertado.
Senador Mozarildo, é com prazer que ouço o
aparte de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Faltam 45 segundos, não é, Mozarildo?
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Mais
um minuto pelo menos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Mais alguns segundos para o orador encerrar.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero
dizer que o pronunciamento que V. Exª faz é o retrato
real do que acontece na Amazônia. O Governo Federal
prioriza, na Amazônia, por último, como última prioridade, o ser humano. Então, quem mora lá, como V.
Exª está colocando, há muito tempo não tem nenhuma
prioridade. A prioridade é justamente a mata; depois,
os bichos; e, por último, os seres humanos. Então, lamento muito que a população dessa região que V. Exª
está abordando, da nossa Amazônia, do seu Estado,
esteja passando por uma situação graças à insensatez
do Governo, que agora encontrou na ﬁgura do Ministro
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do Meio Ambiente um perfeito ator para essa paranoia
que se faz contra a Amazônia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª, Senador Mozarildo. Sei que o Estado de
V. Exª, o querido Estado de Rondônia, também sofre
as consequências e o engessamento por motivações
outras para que a Amazônia, Rondônia e o Pará não
possam dar aos brasileiros que lá habitam a mesma
qualidade de vida que esses que apontam o dedo contra a Amazônia têm nos países já desenvolvidos.
Mas, completando, Senador Mão Santa, quero
aqui deixar registrado – e o Senador Romero Jucá tem
o compromisso de fazer com que se faça a redeﬁnição
da linha de demarcação da Flona Jamanxim – que este
Senador Flexa Ribeiro está engajado...
(interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ...e vai
lutar pela população de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra e por todo o Estado do Pará, não só por
esses dois distritos.
Quero registrar aqui os meus cumprimentos pela
coragem, pela forma determinada com que aquelas lideranças dos dois distritos desenvolvem um trabalho
paciﬁcamente, mas de forma determinada.
Quero saudar a Edivana; a Nelci Rodrigues, a
Preta; o Luiz, da Associação de Produtores Rurais da
Gleba Embaúba e Gorotire; o Agamenon Menezes; o
Wilson Ketterman, da Comissão de Emancipação de
Castelo de Sonhos; a Cristiane, do Conselho Municipal
de Saúde; a Eleir Smith, da Associação dos Produtores
do Vale do XV; o Subprefeito de Castelo dos Sonhos,
o Constante; o Subprefeito de Cachoeira da Serra, o
Moraes, enﬁm, todos aqueles que nos receberam e
que estão juntos...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ...nessa luta.
Para concluir, quero saudar o nosso Demétrio
Ribeiro, que é o Primeiro Suplente do Senador Mário
Couto, que nos honra também com a sua presença aqui
no plenário, e o nosso Prefeito Edson, de Anajás, que
estava há pouco aqui, lá da Ilha sofrida do arquipélago
do Marajó, Senador Tuma, que tem um dos IDHs mais
baixos do Brasil. Mas ele...
O Sr. Romeu tuma (PTB – SP) – (Fora do microfone.) Ele me convidou para ir lá no dia 14.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É,
vamos todos lá para ajudá-lo nessa luta. A Ilha do
Marajó é onde nasceu o Senador Mário Couto, só
que ele nasceu em Soure, e não no Anajás, mas
que também tem o apoio do Senador Flexa Ribeiro,
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do Senador Mário Couto e do Senador Nery, com
certeza absoluta.
Quero também saudar o Pró-Reitor da Universidade Federal do Pará, Flávio Nassar, que também
está aqui nos aguardando para que possamos conversar a respeito...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Para concluir, quero apenas que V. Exª me permita ler o trecho de
um e-mail que recebi lá de Castelo dos Sonhos, depois da
ida do Ministro Minc. Esse e-mail foi passado para a Srª
Raquel Monti Henkin, Relações Públicas do Ministério
do Meio Ambiente, por Nelci Rodrigues, que é uma liderança, como já disse, lá de Castelo de Sonhos. E diz:
Estamos passando por uma grande transformação aqui na BR-163. O exc. ministro esteve na região dia 11 do corrente mês, e está
generalizando tudo aqui.
Eu preciso que ele me atenda urgente. Estarei em BRASÍLIA segunda-feira próxima.(...)
Ela pede, pasmem Srªs e Srs Senadores... Há
um apelo dramático para que o Ministro a atenda. Ele
vai lá ao Município e não fala com a população. Ele vai
lá só como uma ação policial...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Quem vai clamar agora é a Presidência para ter ﬁm
o discurso.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ...para
ser atendida, Senador Mão Santa, pelo Ministro.
Espero que a Srª Raquel, das Relações Públicas,
possa conseguir que o Ministro receba as lideranças
de Castelo de Sonhos e da Flona do Jamanxim, na
próxima segunda-feira.
Quanto ao Senador Flexa Ribeiro, continuo aguardando que o Ministro Minc respeite o Senado Federal.
Respeite o Senado Federal e dê a resposta. Apenas diga
que não quer receber, mas dê a resposta, porque me sinto
até feliz de não ter o contato que preciso ter com ele.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Amanhã, às 10 horas, a Mesa Diretora se reúne: o
Presidente José Sarney, Marconi Perillo, Serys Slhessarenko e os Secretários Heráclito Fortes, João Vicente
Claudino, Mão Santa e César Borges.
Estende-se o convite aos Suplentes Adelmir Santana, Cícero Lucena e Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.003, DE 2009
Requerimento de Voto de Congratulações e Louvor pelos 40 anos da Fundação
Universidade Guarulhos.
Requeiro, com fulcro no artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito a inserção em
ata de Voto de Congratulações e Louvor à Fundação
Universidade Guarulhos pelos seus 40 anos de existência. Requeiro que a homenagem seja levada ao
conhecimento do magno Chanceler – Prof. Antônio
Veronezi e a magníﬁca Reitora da Universidade Guarulhos – Profª Dumara C. T. Sameshima, pelo exemplo
de Educação de Alto Nível de Qualidade e Responsabilidade Socioambiental.
Justiﬁcação
“O futuro, para ser alcançado, sempre precisa
de um passo, e nós estamos sempre prontos para
dá-lo”, este é o lema sempre reaﬁrmado pelo Prof.
Antônio Veronezi, um dos fundadores e atual chanceler da Universidade Guarulhos. Atuando sempre com
ﬁdelidade à sua missão e à luz dos propósitos de seus
instituidores primeiros, a Universidade busca incessantemente traduzir em iniciativas e atos concretos
a sua missão de proporcionar um ensino superior de
qualidade, que tem como compromisso a formação
de cidadãos dotados das competências necessárias
à inserção no mercado de trabalho e em condições de
nele atuar com alto nível de desempenho.
Comprometida, desde o momento de sua fundação, com a população da região que a acolhe, a
Universidade Guarulhos, valendo-se de seus recursos
humanos e materiais e das competências que adquiriu
ao longo de sua história, desenvolve uma ampla política
de responsabilidade socioambiental. Com suas clínicas
e suas unidades de serviço especializadas atende às
camadas mais desvalidas da população local e regional, oferecendo serviços de apoio à saúde, de lazer e
de assistência na área jurídica. Com seus laboratórios e
seus especialistas, serve à comunidade desenvolvendo,
por si e em parcerias com os poderes públicos e com
empresas, uma ampla gama de projetos voltados à recuperação e à preservação do meio ambiente.
É pelo exemplo de dedicação, amor e superação
dos obstáculos enfrentados, que requeiro aos meus
ilustres e eminentes membros do Senado da República que aprovem o presente requerimento como uma
singela homenagem à Universidade Guarulhos, pela
comemoração dos seus 40 anos.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Senador Romeu Tuma.
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O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Para encaminhar, o Senador Romeu Tuma, do PTB
do Estado de São Paulo.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Agradeço
a V. Exª e ao Senador Papaléo pela leitura tão tranquila e suave sobre as homenagens à Universidade
Guarulhos.
“O futuro, para ser alcançado, sempre precisa de um
passo, e nós estamos sempre prontos para dá-lo”, esse é
o lema sempre reaﬁrmado pelo Prof. Antônio Veronezi, um
dos fundadores e atual chanceler da Universidade Guarulhos. Atuando sempre com ﬁdelidade à sua missão e
à luz dos propósitos de seus instrutores primeiros, a Universidade busca incessantemente traduzir em iniciativas e
atos concretos a sua missão de proporcionar um ensino
superior de qualidade, que tem como compromisso a formação de cidadãos dotados das competências necessárias à inserção no mercado de trabalho e em condições
de nele atuar com alto nível de desempenho.
Comprometida, desde o momento de sua fundação, com a população da região que a acolhe, a
Universidade Guarulhos, valendo-se de seus recursos
humanos e materiais e das competências que adquiriu
ao longo de sua história, desenvolve uma ampla política
de responsabilidade socioambiental. Com suas clínicas
e suas unidades de serviço especializadas, atende as
camadas mais desvalidas da população local e regional, oferecendo serviços de apoio à saúde, de lazer e
de assistência na área jurídica. Com seus laboratórios
e seus especialistas, serve à comunidade, desenvolvendo, por si e em parceria com os poderes públicos e
com empresas, uma ampla gama de projetos voltados
à recuperação e à preservação do meio ambiente.
É pelo exemplo de dedicação, amor e superação
dos obstáculos que enfrenta que requeiro aos meus
ilustres e eminentes membros do Senado Federal que
aprovem o presente requerimento como uma singela
homenagem à Universidade Guarulhos, pela comemoração dos seus quarenta anos.
Agradeço a V. Exª, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência se associa ao voto de aplauso a uma
instituição universitária que traz a São Paulo e ao Brasil
sabedoria para a nossa juventude.
A Presidência encaminhará o voto de aplauso
solicitado pelo Senador Romeu Tuma.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.004, DE 2009
Nos termos do art. 199 do RISF, requeremos a
realização de Sessão Especial do Senado Federal, no
dia 15 de outubro do corrente ano, destinada a homenagear os Idosos, em comemoração ao Dia Nacional
e Internacional do Idoso.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009.
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exigir que o estabelecimento comercial inclua o CPF
ou o CNPJ na nota ﬁscal no ato da compra. Os dados
seguem para a Secretaria de Fazenda, gerando um
histórico de abatimentos.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O requerimento lido será publicado e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 1.006, DE 2009

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O requerimento lido será publicado e apreciado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.005, DE 2009
Requeiro voto de aplauso ao Governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda,
pela criação do programa “Nota Legal”.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, voto de aplauso ao Governo do Distrito Federal, pela criação do programa “Nota
Legal”, que vai conceder descontos no IPTU e no IPVA
para o consumidor que exigir a nota ﬁscal na compra
de mercadorias ou contratação de serviços em que
incidam o ICMS e o ISS.
Requeiro, mais, que este voto de aplauso seja
encaminhado ao Governador do Distrito Federal, José
Roberto Arruda.
Justiﬁcação
Ao lançar o programa “Nota Legal”, o Governo do
Distrito Federal combate um dos principais entraves à
economia, a sonegação ﬁscal e proporciona ao consumidor um gasto menor com IPTU e IPVA, com os
descontos previstos pelo programa já para 2010.
O “Nota Legal” merece destaque também pela
simplicidade do programa, já que basta o consumidor

Requeiro voto de aplauso aos os da
Comissão Provisória para a Constituição do
Fórum de Culturas Tradicionais do Estado
de Goiás, Região Catalão, Região Iporá e
Região Goiânia.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, voto de aplauso aos membros da Comissão Provisória para a Constituição do
Fórum de Culturas Tradicionais do Estado de Goiás,
Região Catalão, Região Iporá e Região Goiânia.
Requeiro, mais, que este voto de aplauso seja
encaminhado aos membros das comissões conforme
relação anexa.
Justiﬁcação
Em reunião no dia 14 de março de 2009 na cidade
de Catalão – GO, os membros das comissões responsáveis pelo Fórum de Culturas Tradicionais do Estado de
Goiás se uniram com o objetivo de promover a união e
a comunicação entre os diversos grupos, possibilitando
o conhecimento mútuo e o acesso à informação, capacitação para ações junto ao Estado e à sociedade, com a
ﬁnalidade de alcançar os recursos necessários para o fortalecimento da cultura tradicional no Estado de Goiás.
Essas comissões representam embaixadores
de Folia de Reis, guias de Folia do Divino, capitães e
generais da Congada, promotores, presidentes de associações, pesquisadores e colaboradores.
Dessa forma apresentamos voto de aplauso, como
forma de apoio a iniciativa, reforçando a importância da
valorosa tradição cultural de nosso Estado de Goiás.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal.
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REQUERIMENTO Nº 1.007, DE 2009
Requer voto de aplauso ao Campeão
Mundial de Jiu-Jitsu Saulo Ribeiro, pelo
lançamento do livro Jiu-Jitsu University,
editado nos Estados Unidos da América.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, voto de aplauso ao Campeão
Mundial de Jiu-Jitsu Saulo Ribeiro, pelo recente lançamento, nos Estados Unidos da América, do livro
Jiu-Jitsu University, escrito com a colaboração de
Kevin Howell.
Requeiro, também, que, este voto de aplauso
seja levado ao conhecimento do seu irmão Alexandre
Ribeiro (Xande) e do co-autor da obra, Kevin Howell.
Justiﬁcação
Notável Campeão Mundial de Jiu-Jitsu, Saulo
Ribeiro, um dos grandes propagadores desse esporte
na Califórnia, Estados Unidos da América, acaba de
dar mais um impulso nesse sentido, com o lançamento, naquele país, do livro Jiu-Jitsu University, escrito
com a colaboração de Kevin Howell. É uma publicação
didática, de excelente qualidade, e fartamente ilustrada,
para mostrar, detalhadamente, como se deve praticar
o esporte. Por mais essa contribuição para a difusão
do jiu-jitsu brasileiro nos Estados Unidos da América,
ele faz jus à homenagem que ora proponho.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.008, DE 2009
Requer voto de aplauso aos velejadores Ronald Seifert e Lars Grael, pela conquista da Medalha de Bronze no Mundial
Classe Star em Varberg, Suécia.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, voto de aplauso aos velejadores Ronald Seifert e Lars Grael, pela conquista da Medalha de
Bronze no Mundial Classe Star, em Varberg, Suécia.
Requeiro, também, que deste voto de aplauso,
sejam cientiﬁcado os velejadores.
Justiﬁcação
Ronald Seifert e Lars Grael conquistaram a Medalha de Bronze no Mundial Classe Star, em Varberg,
Suécia, no dia 8 de agosto de 2009. Os dois juntos,
Lars superando deﬁciência física decorrente da perda
de uma das pernas, e Seifert, deram mais uma demonstração de tenacidade e vontade.
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A homenagem que ora formulo, justiﬁca-se. Tratase de feito extraordinário, resultando na conquista de
mais uma Medalha de Bronze para o Brasil.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.009, DE 2009
Requer voto de aplauso à jovem cineasta Mariana Fortes, pela produção de documentário sobre a notável obra do ceramista
pernambucano Francisco Brenand.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, voto de aplauso à jovem cineasta
Mariana Fortes, pela produção de documentário sobre
a notável obra do ceramista pernambucano Francisco
Brenand, a ser lançado em 2010.
Requeiro, também, que deste voto de aplauso
sejam cientiﬁcados a cineasta e também seu pai, o
Senador Heráclito Fortes.
Justiﬁcação
É digno de registro e, portanto, de manifestação
de aplauso do Senado da República a produção de
documentário sobre a obra de um dos mais notáveis
nomes da arte brasileira, o ceramista pernambucano
Francisco Brenand. Quem se dedica a esse trabalho é
Mariana Fortes, que se esmera no ﬁlme que vai retratar
aspectos desse brasileiro ilustre, que é seu tio-avô.
Quem conhece o local onde hoje Brenand se
ocupa na produção de arte em cerâmica pode avaliar
com precisão a importância do ﬁlme de Mariana. Ali,
em área remanescente da Mata Atlântica, onde, no
século XVII, funcionava o antigo Engenho São João
da Várzea, a velha olaria foi retomada pelo artista em
1971. Nela, Francisco Brenand produz notáveis peças,
que hoje atraem numerosos visitantes.
Era, pois, preciso que alguém aparecesse para
mostrar, em ﬁlme, a vida do fantástico ceramista. Ninguém melhor do que Mariana Fortes. Ela, que é ﬁlha
do Senador Heráclito Fortes, resolveu mostrar a trajetória do tio-avô, hoje com 83 anos de idade, suas telas,
suas cerâmicas e as ﬁguras que ornamentam o exterior
da antiga olaria. Atualmente, ali há 1.717 esculturas
e o aspecto, para o visitante, é algo que surpreende.
Aparenta ser um cenário do irreal, ao mesmo tempo
recheado de perfeição e signiﬁcado.
Mariana Fortes pensou muito no título que daria
ao documentário e, recentemente, escolheu o que lhe
pareceu mais adequado para retratar a expressiva ﬁgura: “Brenand”, na singeleza das coisas simples. Ela é,
pois, merecedora do voto de aplauso que ora requeiro
ao Senado Federal.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
Consultando a lista de oradores inscritos, convidamos para usar da palavra o Senador Renato Casagrande. Ele representa o Estado do Espírito Santo e
o PSB, grandioso partido.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
Após o Senador Renato Casagrande, quem é o
próximo líder que está inscrito?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O próximo líder inscrito é o Senador Inácio Arruda,
que não está aqui no plenário; Osmar Dias, que não
está no plenário – quando ele vem é para reclamar que
não é chamado, mas está aqui a palavra –, e Antonio
Carlos Valadares, que também é do PSB...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
...esse grandioso partido do Brasil, fundado por um dos
líderes mais importantes da nossa história política, Miguel Arraes, e que, no Piauí, é comandado por Wilson
Martins, extraordinário Vice-Governador do Estado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – O Vice-Governador é do PSB, lá no
seu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Foi líder do meu Governo no Estado do Piauí, e é um
extraordinário neurocirurgião.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores que
estão participando desta sessão, senhoras e senhores
que estão nos acompanhando através da TV Senado e
da Rádio Senado, quero cumprimentar a todos e dizer
que, hoje, tivemos uma excelente audiência pública
na Comissão de Constituição e Justiça e também na
Comissão de Ciência e Tecnologia, tratando da reforma eleitoral.
Foi aprovada uma reforma eleitoral na Câmara
dos Deputados, de procedimentos eleitorais. Agora, a
matéria está aqui, para ser apreciada pelo Senado da
República. Não é a reforma política, naturalmente. Nós
estamos querendo a reforma política, e sabemos que
reforma política é difícil de ser votada porque cada Senador, cada Partido tem a sua posição, e cada cidadão,
cada cidadã também tem uma posição com relação a
temas polêmicos como, por exemplo, voto em lista e
ﬁnanciamento público de campanha.
São temas polêmicos junto à sociedade, e essa
polêmica se transfere para cá. Mas há um tema que
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foi hoje debatido e que é fundamental, importante:
vivenciamos uma situação, neste momento, na atual
conjuntura, de alguns anos para cá, que se está aprofundando, que é a fragilidade dos partidos políticos. Os
partidos políticos são frágeis, fracos, não dão a direção
e a linha programática e ideológica necessária, da qual
precisamos. Essa fragilidade dos partidos políticos tem
causado uma fragilidade na representação.
O nosso sistema é representativo, a população
elege o seu prefeito, o seu vereador, o seu governador,
o seu deputado estadual, federal, o seu senador, o seu
presidente da República, mas vivenciamos uma crise
de representatividade que frequentemente se torna
visível no Poder Executivo, mas, com mais recorrência, no Poder Legislativo. Muito mais vezes acontecem
escândalos, problemas, crises no Poder Legislativo. É
crise de representatividade muitas vezes causada pela
fragilidade dos partidos políticos. Então, o debate hoje
com diversas autoridades que conhecem o assunto,
inclusive com o Ministro Nelson Jobim, foi na direção
da necessidade de fortalecermos os partidos políticos.
E aí trazemos essa crise de representatividade para cá,
para o Senado da República. Isso mostra claramente
aquilo que temos de fazer, que é muito mais do que só
o debate de se afastar ou não o Presidente do Senado, um ou outro Senador. É muito mais do que isso. As
lições e as decisões que temos de tomar nesta Casa
são fundamentais, importantes, para que possamos
reestruturar o Senado, para que possamos mudar a
legislação política, a legislação partidária eleitoral, e
que isso se transﬁra aqui para dentro do Senado na
representação da população.
Já tenho discutido aqui, nos últimos dias, nessas
últimas semanas, a importância do Senado. A crise que
vivenciamos não é uma crise da instituição: é uma crise
da conjuntura que estamos vivendo, dessa representação, dos desvios causados aqui dentro do Senado,
da prática política equivocada que tivemos e da gestão opaca, com pouca transparência, aqui no Senado
da República, porque o Senado da República tem um
papel. O Senado da República é uma Casa revisora
da legislação, e o debate sobre a reforma eleitoral é
um exemplo claro disso.
A Câmara votou essa matéria. A Câmara tomou
a iniciativa, votou, mas essa passagem aqui pelo Senado faz com que possamos aperfeiçoar um projeto,
como o da reforma eleitoral. Então, o papel revisor do
Senado é fundamental e importante, e o papel do Senado é o da representação federativa. O Brasil é uma
Federação. Nós temos 27 Unidades Federativas. Nós
temos que ter essa Federação representada no Congresso Nacional, e quem a representa é o Senado da
República. Ele é o ponto de equilíbrio, nos interesses
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legítimos que segmentos da sociedade vêm buscar
aqui no Congresso Nacional. Muitas vezes, se esses
interesses legítimos forem de um Estado grande que
tem muita representação na Câmara, há uma diﬁculdade de barrá-los ou de equilibrá-los naquela Casa.
Mas há uma maior facilidade de equilibrar esses interesses aqui no Senado, porque a representação é
igualitária.
Aqui, nós temos três Senadores de cada Estado,
isso promove esse equilíbrio. Então, a representação
da Federação, o equilíbrio federativo, o debate sobre
investimentos da União nas diversas regiões deste
País, nos diversos Estados deste País. Então, o Senado
cumpre um papel fundamental, e acho que precisamos
ter clareza sobre essa função. O que se tem de mudar
aqui, efetivamente? O que se tem de mudar na gestão
– e algumas coisas começaram a acontecer efetivamente – é a questão da transparência, e a aprovação
e a colocação em prática do Portal Transparência foi
uma medida importante.
Eu apresentei um projeto de resolução, e a Comissão de Constituição e Justiça o aprovou. Esse
projeto está agora na Mesa Diretora do Senado. Espero que seja aprovado lá e, depois, aqui no plenário
do Senado, para que possamos institucionalizar isso
que já foi tomado como iniciativa e como decisão da
Mesa Diretora, como fruto dessa crise que estamos
vivenciando aqui no Senado da República. Então, dar
transparência à gestão no Senado é fundamental,
porque vivenciamos, há muito tempo, uma instituição
muito opaca. Precisamos dar transparência à parte
de execução orçamentária, dos contratos vigentes
no Senado, dos servidores efetivos e comissionados
do Senado. Isso é fundamental para que a sociedade
ajude a controlar esta instituição.
A outra questão que pessoalmente acho importante, assim como muitos Senadores e, com certeza, a
sociedade, é estabelecer, institucionalizar um controle
interno, para que esse controle tenha independência
e autonomia e preste conta do trabalho na Comissão
de Fiscalização e Controle.
Eu apresentei um projeto, institucionalizando o
controle interno aqui do Senado. Acho que os Senadores ﬁcaram muito tempo sem acompanhar a gestão
administrativa do Senado. Foi esse o argumento que
muitos usaram. Mesmo quem está aqui há muito tempo argumentou a tese de que não tinha conhecimento
dos fatos. Daqui para frente, essa tese não pode ser
argumentada mais. Temos de ter clareza e acompanhamento das questões que estão sendo executadas
aqui no Senado. Então, estruturar um controle é fundamental, para que possamos dar garantia de que o
recurso do Senado será bem utilizado e de que a prá-
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tica do Senado seja uma prática que fortaleça a democracia. Temos muito que fazer, independentemente
do desfecho da crise.
Mas a crise não pode ser desconsiderada, porque há um debate na sociedade sobre esse assunto,
sobre a crise que estamos vivenciando. A crise só terá
um desfecho deﬁnitivo e as questões levantadas não
serão jogadas para debaixo do tapete, se os procedimentos levantados, se as representações impetradas,
se as denúncias impetradas tiverem uma tramitação
efetiva no Conselho de Ética.
Naturalmente, não gostamos daquilo que o Presidente do Conselho de Ética fez e praticou, que foi
o arquivamento de todas as denúncias, mas, a partir
dessa decisão do Presidente, já houve, por parte dos
representantes do Conselho de Ética, recursos, para
que haja a avaliação.
Espero que, na semana que vem, tenhamos reunião do Conselho de Ética para avaliar esses recursos,
a ﬁm de que tenhamos condição de apurar efetivamente as denúncias no Conselho de Ética. Se houver
uma posição de não aceitar os recursos no Conselho
de Ética, devemos fazer o recurso ao Plenário do Senado, porque esse desfecho só terá uma saída, nós
só encontraremos um caminho, Senador Alvaro Dias,
se trouxermos esse debate para o Plenário e tivermos
uma posição aqui dentro do plenário. Caso esses procedimentos não sejam adotados com relação a essas
representações e parte delas, ﬁcaremos com um assunto mal resolvido, com um machucado mal cicatrizado, com uma sujeira debaixo do tapete. Não teremos
a resposta que a sociedade precisa. Este Plenário,
de forma soberana, decidirá qual caminho vai querer
seguir com relação a essas representações e a este
momento que estamos vivendo.
Aquilo com que concordo, o que acho que é natural e adequado para uma instituição como o Senado
é que possamos ter aqui um debate de alto nível, de
respeito a quem debate, respeitando-se a posição de
cada um com relação a esse assunto, fazendo-se um
debate de alto nível. Passando-se disso, não há mais
nenhum entendimento. O entendimento é de fazermos,
de fato, um processo de investigação, para darmos respostas às questões colocadas e que estão hoje não
só dentro do Senado, mas também fora dele, nas comunidades, entre a população, que tem debatido junto
conosco. Cada um de nós sabe disso. Na hora em que
vamos a uma reunião, a um encontro, a população quer
saber o desfecho da crise que estamos vivenciando.
Então, podemos adotar um procedimento adequado
no comportamento interno do Plenário, do Conselho
de Ética, mas sem abrirmos mão desse processo de
investigação, que é necessário neste momento.
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O Senador Alvaro Dias está com a palavra para
um aparte.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Casagrande, primeiramente meus cumprimentos a V. Exª,
que tem sido bastante atuante nesse episódio, que
tem contribuído com a sua inteligência e com a sua
coragem, para que possamos enfrentar essa realidade com o mínimo de eﬁciência e oferecer a resposta
adequada à população. O meu aparte tem um único
objetivo: como sou do PSDB, eu devo descartar, de
forma peremptória, a hipótese de acordo. Propalou-se,
hoje, que há a hipótese de um acordo. Aliás, colocam
no superlativo, inclusive, “acordão”. Eu quero repudiar
qualquer tentativa de acordo que possa existir. Não há,
não há essa hipótese. O Presidente Sérgio Guerra, do
PSDB, hoje, já comunicou a jornalistas que essa hipótese está absolutamente descartada. Não há como
considerá-la. Aliás, essa palavra acordo deve ser excluída do dicionário da crise. Não há espaço para ela
no dicionário da crise. O que há espaço é para julgamento. Não há como não julgar. Ninguém quer se
arvorar em juiz, precipitadamente. Julgamento prévio
não se faz aqui. Mas o que se deseja é oportunidade
de julgar no Plenário do Senado Federal. Todos os
Senadores devem ser convocados a essa responsabilidade do julgamento. Portanto, a hipótese de acordo
excluiria essa caminhada até o Plenário do Senado.
É evidente – V. Exª tem dito isto sempre, e concordo
com V. Exª – que o Conselho de Ética foi constituído
em meio à crise, orientado por ela e contaminado por
ela. Então, há um pessimismo em relação a resultados no Conselho de Ética. Se a causa do julgamento
for derrotada, há que se recorrer ao Plenário. Já há
aqueles que defendem a impossibilidade, sustentam
a impossibilidade. Há aqueles que alegam impossibilidade regimental. Não creio. O Regimento, neste
caso, é omisso e, como é omisso, devem prevalecer
as similitudes. Se há a possibilidade de recorrer ao
Plenário do Senado, quando há rejeição em comissões da Casa, certamente esse projeto que propõe
quebra de decoro parlamentar, rejeitado no Conselho
de Ética, deve motivar, sim, um recurso ao Plenário
do Senado Federal, bastando para tal a assinatura de
nove Senadores. Portanto, nós estamos certos de que
a maioria da Casa permitirá isso. Em primeiro lugar,
o que se pede é a oportunidade de julgar, porque há
uma exigência da sociedade. Em segundo lugar – é
claro, cada um com a sua convicção pessoal – o que
se pede é rigor para que a instituição não seja comprometida em razão da complacência, da conivência
e da cumplicidade. Portanto, agradeço o aparte de V.
Exª., mas quero apenas aduzir mais um fato. Nesses
dois dias, pelo menos, não sentimos aquele clima
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de ameaça dos outros dias, e nós esperamos que
prevaleça o bom senso de não se admitir ameaça,
porque elas têm um efeito contrário. Aqueles que não
admitem ameaças se tornam ainda mais encorajados
quando elas acontecem, porque a liberdade de não
ter medo é um direito que todos nós devemos defender. Eu agradeço V. Exª pelo aparte.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado a V. Exª, Senador Alvaro Dias, pelo seu
aparte. Acho que é nesse caminho que a gente tem
que seguir, de aprofundar e usar todos os instrumentos regimentais para que a gente possa fazer valer a
decisão de seguir em frente com o processo de investigação, para ﬁcar claro para a sociedade a posição
do Senado com relação à crise.
Senador Jarbas Vasconcelos, para um aparte.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Senador Renato Casagrande, a sua presença mais uma
vez na tribuna do Senado Federal é um ato e um gesto
da coerência que V. Exª tem mantido desde que aqui
chegou. V. Exª, sempre com coerência e elegância,
tem ido à tribuna em defesa da reforma da Casa. Não
é a primeira vez. Eu já o vi inúmeras vezes aqui, nas
Comissões, com a apresentação de proposituras no
sentido de melhorar comissões, de melhorar o Conselho de Ética, inclusive na sua representatividade. Talvez V. Exª tenha sido um dos poucos Senadores que,
em recebendo aquele ofício da Mesa Diretora pedindo
sugestões para a reforma da Casa, enviaram inúmeras
sugestões. Então V. Exª sempre tem autoridade para
ir, com sua elegância, à tribuna, para colocar o dedo
na ferida, sem agressões, sem radicalismos. Esse
episódio, guardadas as proporções, é um episódio de
dois anos atrás, porque envolve a ﬁgura do Presidente
da Casa. E aqui se criou um vezo, uma coisa ruim de
que, quando se questiona o Presidente da Casa, em
função de uma ou mais denúncias, vai para o campo
pessoal. É como se V. Exª, eu ou o Senador Cristovam
estivesse com picuinha, com coisas pequenas, querendo aparecer ou querendo tirar o Presidente do seu
cargo, o que não é o caso. O que é que nós queremos?
Nós queremos, primeiro, que se restaure, de imediato, a dignidade do Conselho de Ética desta Casa. O
que ﬁzeram com o Conselho de Ética está arrepiando
o sentimento da opinião pública do País. Trata-se de
um Conselho de Ética que nem sequer admite receber
denúncias para ter tramitação, até para que o grupo,
que é majoritário nesta Casa, possa discutir e derrotar, se for o caso, e a gente ter o direito de apelar, de
recorrer ao Plenário da Casa. É isso que nós estamos
insistindo para ser feito. Como já disse aqui um Senador, não me lembro qual, essa não é uma questão
aritmética, é uma questão política. E como questão

AGOSTO 2009

Agosto de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

política ela deve ser tratada, deve ser enfrentada. Por
isso, eu quero, mais uma vez, me incorporar ao seu
pensamento, à sua conduta, à sua ação. Tenho ouvido
falar hoje e não acredito, de forma alguma, em acordo,
em entendimento. Qual o entendimento possível? O
entendimento possível é apurar. Não existe uma outra
coisa para se fazer que não seja a apuração dos fatos.
Isso tem que ser feito. Não podem ser feito acordos
de partidos, acordos de cúpulas, porque vai, deﬁnitivamente, desmoralizar o Senado da República, que já se
encontra numa situação de profundo desrespeito junto
a todo o País. De forma que o que queremos é isso.
Não queremos nada de exagero, não queremos radicalizar. A radicalização nossa é em função de que se
apure. Se há uma denúncia contra A, B ou C que essa
denúncia seja apurada, e seja apurada com isenção,
seja apurada com cuidado, seja apurada dentro do Regimento, dentro das normas do direito. É isso que nós
queremos. De forma que esse zunzunzum que ocupa
hoje os corredores e esta Casa, de entendimento, eu,
de minha parte – não posso falar em nome de partido
nem de grupos –, rejeito esse entendimento. Acho que
o entendimento tem que ser a apuração dos fatos, e
entendo que esta é a sua posição, a posição de quem
quer modernizar a Casa, quer resgatar a Casa, quer
melhorar o funcionamento da Casa, sem nenhuma
preocupação de ser o dono da verdade, sem querer
capitanear as coisas. Mas V. Exª é um daqueles que
têm, com justiça – é de se reconhecer isso de público – ocupado esta tribuna para isso, para a reforma
política, para a reforma eleitoral e, neste caso, o seu
comportamento é um comportamento que merece o
respeito de todos os seus pares.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Senador Jarbas Vasconcelos. De fato,
se enfrentarmos uma crise como essa que estamos enfrentando e não chegarmos ali na frente, independente
do desfecho da crise – enfrentar a crise faz parte do
processo de modernização da Casa – se não sairmos
na frente com outra instituição, dando continuidade às
medidas, e algumas delas já estão sendo tomadas, de
reformulação profunda da Casa, nós viveremos crises
semelhantes. Já vivenciamos crises semelhantes no
passado, com outros Presidentes sendo afastados, e
o Senado continuou a mesma coisa. Então, este tem
que ser um momento de oportunidade também para
nós aqui na instituição. Nós temos que enfrentar com
muita coerência este momento e responder com muita
coerência o momento atual, este momento agora da
crise, mas temos de apontar mudanças para a instituição no futuro para que ela possa ser reconhecida
pela sociedade.
(Interrupção do som.)
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Peço a V. Exª só para dar um aparte ao Senador
Cristovam Buarque e fazer o encerramento do meu
pronunciamento.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Renato Casagrande, mais uma vez o senhor traz um
discurso oportuno a esta Casa, como tem sido regra,
independentemente da dramaticidade do momento.
Fico contente que a sua posição seja parecida com a
do Senador Jarbas, com a minha e com a de outros.
Nós temos que procurar uma convivência, mas sem
acobertar nada. Nós temos que fazer entendimento
de como a gente fala, mas não o que é que a gente
fala. Nós temos que acordar que nenhum Senador
vai mandar o outro engolir, mas pior do que mandar
engolir é engolir. Nós não podemos em absoluto ﬁcar
passando à opinião pública – e a opinião pública está
olhando e está sabendo – que houve qualquer acordo
para impedir...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Peço que sejam breves porque o orador inscrito é o
Osmar Dias, do PDT, como Líder do Partido.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Vou
procurar, Senador, ser mais sucinto. Nós podemos
chegar a um acordo sobre como falar, mas não sobre o que falar; nós podemos, sim, fazer até uma paz
entre nós, mas não antes de fazermos um paz com o
povo lá fora. E hoje o Senado não está em paz com o
povo nem com a opinião pública. E fazer um acordo
que impeça investigações, neste momento, é acirrar
a guerra do Senado com o povo, mesmo que venha
a parar a guerra entre os Senadores. Isto tem de ﬁcar
muito claro: primeiro, a paz com o povo; depois, a paz
entre os Senadores. E a paz com o povo só tem um
caminho: as investigações de todas as denúncias que
aparecerem, na ordem como elas aparecem. E, ao
mesmo tempo, a garantia de que esta Casa vai fazer
essas investigações de uma maneira imparcial e por
um Conselho de Ética ético. E, hoje, está sob suspeição
qualquer investigação e está sob suspeição o Conselho de Ética. Eu não sou do Conselho de Ética. Então,
para ﬁcar mais claro, estão sob suspeição todos nós
Senadores, todos nós. Agora, a Conselho de Ética,
ainda mais, porque ela é a comissão para julgar os
Senadores. Ou a gente – como diz o Senador Jarbas
– tem uma Conselho de Ética de conﬁança da opinião
pública e que leve adiante todas as investigações sem
acobertar nada ou, então, não vejo como fazer uma
paz decente aqui dentro. Nesse sentido, quero passar,
através do seu discurso, a minha fala, com este aparte, que é um apoio ao que o senhor fala, mas, talvez,
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trazendo alguns dados adicionais: a paz interna passa
pela paz com o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Casagrande, eu pediria permissão para
lembrá-lo de que o Senador Osmar Dias está inscrito,
e S. Exª obedece a Rui Barbosa, que disse: “O homem
que não luta pelos seus direitos não merece viver”. Diz
S. Exª que está inscrito e que é a vez dele.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Vou encerrar, Sr. Presidente, e não podia deixar de dar o aparte aos colegas. Mas quero concluir
dizendo que o Conselho de Ética foi formado em um
momento de crise e que foi um Conselho, por isso,
contaminado. Segundo, nós podemos fazer qualquer
entendimento, mas é de comportamento aqui dentro
do Plenário; nunca um entendimento que vá contrariamente à posição daquilo que a sociedade deseja neste
momento, que é um desfecho adequado e institucional
para esta crise. Só a respeito disso pode haver entendimento na Casa.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Agradeço a V. Exª.
Senador Osmar Dias. Eu queria, com esse gesto,
que V. Exª visse que jamais tentei tirar o direito de V.
Exª. Foram as circunstâncias.
Então, tem V. Exª a palavra, regimentalmente,
como Líder do PDT, e, sendo depois da Ordem do Dia,
tem direito a vinte minutos.
Ele está na frente de V. Exª. V. Exª está resguardado e tem razão. Rui Barbosa disse: “O homem que
não luta pelos seus direitos não merece viver”. Foi
assim que eu derrubei a candidatura do PT, porque o
direito era do PMDB. Foi com essa tese que eu forcei o
PMDB a ter candidato. Então, V. Exª e eu somos iguais
na bandeira de Rui Barbosa.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, sairei um pouco do tema que toma conta dos debates do Senado nos últimos meses. Esse
tema precisa, sim, ser debatido, mas há horas que a
gente precisa lembrar que o País continua funcionando, apesar de o Senado estar nessa complicação que
se encontra aqui.
E quero comentar aqui, Sr. Presidente, e continuar aquilo que comecei falando ontem com relação ao
relatório que foi feito sobre as metas do milênio estabelecidas pelas Nações Unidas, e que, no Paraná, nós
tivemos um avanço em algumas das áreas escolhidas
pelas Nações Unidas.
No entanto, eu acredito que onze metas estabelecidas, colocando ali: redução da pobreza e da miséria,
50% – era uma meta até 2015. Acho que qualquer ho-
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mem público que assume a sua função, o seu mandato,
ele não tem que ter como meta reduzir a pobreza em
50%. É uma coisa até esquisita dizer isso. Acho que
deve ser a continuação de projetos importantes para
chegar a um ponto em que não exista ninguém no Estado – num Estado como o Paraná, por exemplo – que
não haja escola e o Ensino Fundamental concluído;
que não haja, no Estado do Paraná, uma escola de
educação integral para frequentar; que não haja, no
Paraná, um bom emprego, para sair de manhã, trabalhar e voltar para casa com o sustento da sua família
garantido pelo esforço do seu trabalho; que não haja
garantia de um atendimento adequado, humano, digno, na saúde pública, que hoje deixa muito a desejar;
e, sobretudo, neste momento, discutir – e ali não está
estabelecida nenhuma meta, até estranhamente –, o
porquê de estarmos vivendo um momento em que a
insegurança toma conta da população.
Presidente, no último ﬁnal de semana, somente
em Curitiba, 26 assassinatos. É muita coisa! Estão falando da gripe suína... Essa tem sido uma causa ainda mais grave do que a gripe suína. Os assassinatos
ocorrem, e aí as autoridades brigam, discutindo estatísticas. Os jornais publicaram que era 42 o número
de assassinatos – 42! As autoridades desmentiram e
disseram: “Só 26...”. Ora, mas 26 é muita gente, ora
baleada, ora morta a facadas. E a causa principal desse desastre que vem ocorrendo... E isso não é apenas
em Curitiba: é em Curitiba, no interior do Paraná, onde
propriedades rurais são assaltadas; é no Brasil inteiro.
Eu acredito que falta uma base para formar as pessoas
para que elas entendam bem quais são seus direitos
e quais são as responsabilidades do cidadão.
Então, eu penso – e não porque é uma bandeira
do PDT, mas porque é uma bandeira de todo homem
público que enxerga, no futuro, uma situação muito
melhor do que a que vivemos hoje – que a educação
em tempo integral deveria ser um compromisso e uma
meta a ser estabelecida pelas Nações Unidas para os
Estados cumprirem. Lá não está essa meta. Lá está
saneamento: água tratada – é bom que esteja; lá está
que, até 2015, tenhamos pelo menos 95% dos jovens
no Ensino Fundamental – tem que ser 100%; lá está
que temos que reduzir a mortalidade infantil – e isso não
acontece; lá está que temos que reduzir a mortalidade
materna – e isso acontece de forma muito vagarosa.
Nós temos que acelerar esse processo.
Mas tudo isso pode ser melhorado se investirmos em um único ponto que, permeando todos esses
assuntos, melhorará os índices de todas essas metas
que foram estabelecidas: a educação em tempo integral. Porque quando a criança entra em uma escola em
tempo integral, com quatro anos de idade, permanece
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nela por dois anos, fazendo a escola infantil, e damos
condição de, em um convênio, em um consórcio, em
uma associação ou em uma cooperação entre Estado
e Municípios, prosseguir com a educação em tempo
integral, na escola básica, ajudando os Municípios a
permitir que esses estudantes lá continuem, vamos criar
um ambiente, primeiro, em que a educação na escola
será a extensão da educação recebida na família. Segundo, vamos atrair as famílias para participarem da
educação da criança na escola. As escolas, com estruturas adequadas, com proﬁssionais especializados,
poderão receber as famílias desses jovens, dessas
crianças, nos ﬁnais de semana, para não só promoverem a integração entre a família, os professores e os
proﬁssionais em educação, mas, sobretudo, permitir
que as crianças sintam que a escola é a continuação
da sua casa e sintam prazer em frequentar a escola.
Uma das maiores causas da evasão escolar, que
no meu Estado chega a 54% no Ensino Médio... Vejam: 54% daqueles que ingressam no Ensino Médio
não o concluem! É claro que vão dizer que as pessoas precisam sair da escola para trabalhar e ajudar no
sustento da família. Bom, mas se elas continuarem na
escola, terminarem o curso que estão fazendo, tiverem
a oportunidade de fazer um curso de especialização,
de capacitação, um bom estágio, aí sim estarão preparadas para ajudar no sustento da família. E não é esse
o maior motivo pelo qual os jovens estão deixando a
escola de Ensino Médio. Por incrível que pareça, uma
pesquisa demonstrou – e essa pesquisa é da Unesco
– que mais de 70% dos jovens no meu Estado deixam
a escola de Ensino Médio por falta de estímulo de continuarem fazendo o Ensino Médio, porque os jovens
acham que terminando ou não aquela escola a vida
deles não vai melhorar.
E é aí que chamo a atenção novamente para a
escola em tempo integral. Na escola em tempo integral,
aquela criança será preparada não para os desaﬁos
do mercado de trabalho, como se costuma dizer, mas
para os desaﬁos da vida. Ela receberá os primeiros ensinamentos do que é ser cidadão, ter responsabilidade
e, sobretudo, saber os seus direitos. Ao sair daquela
escola, ela vai estar tão ambientada com uma escola
em tempo integral que terá diﬁculdades em permanecer numa escola convencional. É o que acontece nas
cidades onde temos a escola em tempo integral como
programa de Governo.
Depois, se continuarmos com essa possibilidade
no Ensino Básico Fundamental, vamos para o Ensino Médio com estágio, conforme a lei que aprovamos
aqui, de minha autoria.
Senador Flávio Torres, V. Exª chegou substituindo a Senadora Patrícia Saboya. A Senadora Patrícia
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Saboya me ajudou muito a aprovar essa lei do estágio,
porque penso que o estágio deve ser também uma
complementação dos ensinamentos recebidos na escola de ensino médio ou na faculdade e não apenas
uma preparação para o emprego.
Se não dermos a oportunidade daquele jovem,
ao sair da escola de ensino médio, fazer um bom estágio, talvez, quando sair da escola de ensino médio,
não terá esse jovem uma proﬁssão deﬁnida e, sem
proﬁssão deﬁnida, não vai ter facilidade de encontrar
um bom emprego.
Então, quanto a essa lei de estágio que eu consegui aprovar aqui – e quero inclusive chamar a atenção
dos sindicatos que estão aqui pedindo para votarmos
a contribuição assistencial, e, inclusive, já votei favoravelmente na Comissão de Assuntos Econômicos, como
também votarei a favor aqui no plenário –, quero dizer
que é preciso que os sindicatos analisem essa nova lei,
porque ela traz muitos benefícios aos estagiários.
O grande benefício que traz, acredito, é o de
vincular a área de conhecimento que aquele estagiário está cursando na escola com o estágio que está
fazendo. Isso porque, muitas vezes, a escola ensina
um curso com uma especialidade e ele está fazendo
um estágio que não tem nada a ver com aquela especialidade, ou seja, de pouco servirá esse estágio.
Mas, na nova lei, consegui aprovar exatamente esta
exigência: que àquela especialidade que ele está cursando corresponda a especialidade no estágio. E a
empresa cadastrada será obrigada a fazer um relatório
de acompanhamento do estágio daquele estudante,
que também terá que ser feito por um docente, por um
professor da escola que ele está cursando. Para quê?
Para assegurar exatamente que essa exigência seja
cumprida: estágio na mesma especialidade do curso.
Isso vai formar, capacitar e proﬁssionalizar. E ele vai
sair da escola de Ensino Médio com uma proﬁssão
escolhida e deﬁnida.
Em segundo lugar, nesta nova lei de estágio
nós aprovamos também algo muito importante. Diziam os sindicatos e as entidades que representam
os estagiários no País: o estágio não pode ser uma
mão-de-obra de segunda categoria, um subemprego
com baixo salário, porque ﬁca barato para a empresa,
o estagiário recebe pouco ou não recebe nada e não
se especializa em nada.
Cumprida a primeira exigência de calibrar o curso
com o estágio, partimos para outro direito, que pelo
menos um salário-mínimo seja a bolsa-auxílio de quem
faz estágio por oito horas. Se não ﬁzer oito horas, que o
seu ganho seja proporcional, mas que seja pelo menos
um salário-mínimo. Isso vai ajudar aquele estudante,
estimulá-lo a fazer o estágio e, ao mesmo tempo, esse
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jovem, quando estimulado, encontrará uma porta aberta
para o emprego na mesma empresa em que estagiou.
Uma pesquisa que foi feita pelo Ipea chega à seguinte conclusão: 65% dos jovens que fazem estágio em
uma determinada empresa permanecem empregados
naquela mesma empresa.
Outro benefício, Senador Cristovam Buarque,
para quem passarei a palavra: tivemos aqui um debate grande sobre isso. Foi aprovado que esse estagiário, ao completar um ano, terá direito a férias. Não
são férias? Está bom; é recesso remunerado de um
mês, como o trabalhador tem normalmente. Ninguém
colocou um mês na legislação trabalhista apenas por
colocar 30 dias. Não. São necessários 30 dias para que
haja recuperação física e psicológica do trabalhador.
Por isso, as férias são de 30 dias e por isso também
as férias remuneradas do estagiário, e o empregador
ou aquele que está mantendo o estágio terá de manter a remuneração.
Vale-transporte; antes não era garantido, mas
agora é, bem como o vale-refeição. Com esses ganhos,
os estagiários do País passaram a ter praticamente o
seu primeiro emprego, o emprego de aprendiz, porque
a idade não permite que seja registrada em carteira.
Mas como o estágio pode ser dos 16 aos 24 anos, há
muita gente com idade que pode ser registrado em
carteira. Assim, o estágio poderá servir para contar
tempo de aposentadoria.
Então, se juntarmos lá de trás a educação em
tempo integral, se permitirmos um consórcio, um convênio ou um acordo com as prefeituras no sentido de o
Estado a bancar a educação em tempo integral também
nas escolas básicas e partirmos ﬁrmes para acompanhar esses estágios nas escolas de ensino médio,
tenho certeza de que vamos criar um novo ambiente
para os jovens, que fugirão das drogas e procurarão,
na escola e no trabalho, uma nova vida, inclusive uma
vida em família.
Senador Cristovam Buarque, V. Exª, que é um
mestre nisso, poderia nos dar um pouco do seu ensinamento.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador Osmar Dias, V. Exª está propondo uma revolução
possível; está propondo transformar a rede de proteção
social existente hoje, a chamada Bolsa Família, em uma
escada de ascensão social. V. Exª está propondo que
a gente não apenas proteja os pobres de caírem na
miséria, mas que demos a eles uma escada para que
subam além da pobreza. Esse é o caminho. Se pegarmos, com qualquer economista sério, uma análise de
quanto custa isso e compararmos com os benefícios
que virão disso, veremos que é um investimento muito rentável. Lamentavelmente, toda vez que se propõe
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uma idéia como a sua as pessoas perguntam de onde
vem o dinheiro. Não perguntam quanto isso vai render.
Se perguntassem quanto isso vai render, primeiro, e
depois dissessem que temos o dinheiro, iam ver como
temos esse dinheiro. Como seria positivo, em poucos
anos, tirarmos esses jovens da droga, tirarmos esses
jovens do desespero, tirarmos esses jovens da ineﬁciência e colocá-los para produzir; e, inclusive, tirar
esses jovens da necessidade da rede de proteção. A
gente deu a escada, e eles subirão essa escada. Essa
sua idéia tem de ser o mais rapidamente apresentada.
Acredito até que V. Exª já a tenha apresentado, não sei,
mas que seja aprovada o mais rapidamente possível.
Se a primeira comissão em que ela for analisada for a
de Educação, estarei lá para ver se nós a aprovamos
no menor tempo possível. Parabéns pela proposta de
criarmos uma escada de ascensão social e de não ﬁcarmos condenados à rede de proteção social.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu estou
apresentando, ainda, na forma de discurso, aqui no
plenário, mas estou preparando a proposta tanto para
apresentar aqui, quanto para apresentar à população
do Paraná, no ano que vem, em 2010. Esse é um programa de governo. Tem que ser um programa de governo – e será; se Deus, quiser será. Eu tenho muita fé
que este se tornará um grande programa de governo
no Estado do Paraná.
E quero dizer ainda mais: quando se fala, lá no
Paraná, sobre o combate às drogas, as famílias querem
saber também como é que nós vamos recuperar aqueles que já entraram no vício. E nós queremos receber
sugestões, Senador Cristovam, Senador Expedito, de
como nós vamos fazer – Deputado Abelardo Lupion,
que me acompanha pelo Estado, debatendo o projeto
Paraná – para dar às famílias que têm esse problema
na sua casa um conforto de saber que vai haver um
local para que aquele ﬁlho ou aquele ente da família
seja devidamente atendido, recuperado e devolvido à
sociedade como um cidadão livre desse vício, dessa
desgraça, que é a droga. Nós haveremos de, juntos,
montarmos uma boa proposta em relação a isso.
Mas eu quero dizer a toda a população brasileira:
enquanto, aqui no Senado, a gente debate essa crise
imensa, o País não parou, o País continua andando,
apesar do Senado. E nós, Senadores, dobramos aqui
a nossa responsabilidade de criarmos leis que possam
aumentar, ampliar, aproveitar a rede de proteção social
que existe, no sentido de oferecer mais segurança às
famílias. E, sobretudo, nós, como homens públicos, temos agora uma responsabilidade redobrada no sentido
de mostrarmos serviço à população brasileira. Não dá
mais para continuar por duas semanas sem votarmos
nada, duas semanas só remoendo essa crise que se
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abate sobre o Senado. Essa crise precisa ser debelada, precisa ser resolvida; nós precisamos passar
tudo a limpo, mas não podemos nos esquecer que
nos assistindo, com olhos muito críticos, está toda a
população que espera dos Senadores da República
um trabalho que possa melhorar a qualidade de vida
e as condições de vida da família brasileira.
V. Exª deseja um aparte?
Senador Expedito.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Senador Osmar Dias, eu ia falar sobre o assunto que V.
Exª estava tratando no seu pronunciamento, que é a
recuperação das pessoas que certamente enveredam
por um caminho que não é o correto. Sabemos que
falta uma estrutura do Governo, falta uma estrutura
do Estado. E – pura coincidência – um jornalista e
radialista do meu Estado encaminhou-me um projeto
agora, o qual acabei de dar entrada, que propõe que
todos os bens apreendidos com pessoas envolvidas
com o tráﬁco de drogas sejam utilizados para devolver aquele cidadão recuperado à sociedade brasileira.
Acabei de apresentar esse projeto, que é do jornalista
e radialista Eudes Lustosa, do Estado de Rondônia. E,
aproveitando este aparte, quanto à crise, eu concordo totalmente com V. Exª. Eu acho que é o momento
de nós fazermos aqui uma pauta positiva e votarmos
matérias de interesse da sociedade. Nós temos vários
projetos parados na mesa, dormindo na mesa, para
serem discutidos e para serem aprovados. Quero aqui
manifestar nesse sentido o meu apoio ao pronunciamento de V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Senador Expedito. Senador Mão Santa, vou encerrar,
dizendo o seguinte que, quando vim à tribuna, eu desejava até abordar outro assunto que não era esse,
mas vendo aqui o Senador Cristovam Buarque e V. Exª
presidindo a Mesa, fazendo referência à minha reclamação de ontem, eu resolvi falar de um assunto que
eu acho que é de interesse de toda a população brasileira: a gente fazer um projeto que possa realmente
melhorar as condições de vida, principalmente para
os jovens da nossa população, dando-lhes esperança. Eu vim aqui para dizer que eu vou trabalhar muito
para apresentar uma proposta no Senado e uma boa
proposta para os paranaenses, se Deus quiser.
Obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Senador Mão Santa, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V.
Exª me permite, depois de Rui Barbosa que me inspirou,
Confúcio: um quadro vale por dez mil palavras.
Atentai bem, Presidente Cristovam Buarque, este
é o quadro do Senado da República: homens de vir-
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tude, homens que fazem uma política de ideal. Ele
é um profundo conhecedor, talvez o mais profundo
conhecedor dos problemas do campo e da produção
do Brasil. Mas é um Senado completo. Daí eu estar
orgulhoso de ocupar a Presidência, porque o Senado
somos nós, e V. Exª representa as virtudes e a grandeza do Senado da República.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa,
gostaria de fazer aqui uma consulta, não sei se uma
reclamação. V. Exª defende os pobres e os oprimidos e
é da Mesa, assim como o Senador Heráclito Fortes. Eu
gostaria de fazer um apelo, de repente, ao 1º Secretário.
Trago ao conhecimento do 1º Secretário – e acredito
que S. Exª até já saiba – um problema administrativo.
Apelo, para que S. Exª veriﬁque isso com os Diretores
da Casa e para que se tomem providências.
Fui informado de que a empresa Adservis, uma
empresa terceirizada que presta serviço a esta Casa,
que administra o serviço terceirizado de copeiros e de
contínuos do Senado Federal, até este exato momento, não efetuou o pagamento do salário deste mês dos
servidores que prestam serviços nesta Casa, Sr. Presidente. Eles estão sem salário, sem vale-transporte,
sem auxílio-alimentação e sem informações sobre a
data do pagamento, mas continuam, mesmo no sacrifício, cooperando com nossos trabalhos nesta Casa,
continuam prestando seus serviços nesta Casa.
Tenho certeza de que o Senado – acredito – cumpriu sua parte do contrato, efetuando o pagamento à
empresa Adservis. Por isso, apelo, então, ao 1º Secretário que veriﬁque isso com os Diretores da Casa,
para que as medidas administrativas sejam adotadas
e para que o pagamento seja realizado. Não podemos
permitir que uma empresa, mesmo terceirizada, que
presta serviços a esta Casa, que recebe o mês trabalhado, não faça o devido repasse aos seus servidores,
deixando-os passar por diﬁculdades. Não podemos
permitir, Senador Mão Santa, que isso aconteça nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Senador Heráclito Fortes já está presente aqui, é
o 1º Secretário e vai responder o questionamento do
Senador Expedito Júnior.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de
prestar alguns esclarecimentos à Casa, aos terceiriza-
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dos e ao Senador Expedito Júnior, que traz o assunto
a esta tribuna.
A empresa Adservis encontra-se com algum problema na Diretoria-Geral da Casa. Por falta de entrega de certidões exigidas, os pagamentos foram suspensos, até para preservar o salário dos servidores.
Evidentemente, a Diretoria-Geral está encontrando
uma solução, para que os funcionários terceirizados
não paguem pelos problemas que acontecem com a
empresa.
Essa empresa presta serviço aqui, na Câmara e
em vários órgãos da administração pública de Brasília.
A informação que recebi do Diretor-Geral é a de que
a solução já foi encontrada e de que esse pagamento
poderá ser feito entre hoje e amanhã.
Dessa forma, com essa notícia, Senador Expedito, por intermédio de V. Exª, tenho a oportunidade de
tranquilizar todos os servidores e de dizer que estamos
tendo um cuidado absolutamente rígido com relação
a esses contratos, quer pela transparência, quer pela
sua execução.
As providências tomadas com relação à empresa,
em primeiro lugar, foram de ordem legal. Em segundo
lugar, elas foram tomadas para preservar exatamente
o direito dos servidores terceirizados, que não podem
pagar por eventuais problemas enfrentados pela empresa.
De qualquer maneira, quero, por dever de justiça,
dizer que a empresa está dialogando com a DiretoriaGeral no sentido de que essa solução encontrada possa ser executada entre hoje e amanhã.
Eram esses os esclarecimentos que eu queria
prestar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Informo ao Plenário, ao Senado todo, ao Congresso e
ao Brasil que amanhã, às 10 horas, a Mesa Diretora do
Senado da República se reunirá, com a presença do
Senador José Sarney, acompanhado dos Senadores
Marconi Perillo, Serys Slhessarenko, Heráclito Fortes,
João Vicente Claudino e Mão Santa. Patrícia Saboya
foi substituída pelo Senador César Borges. Amanhã, a
Mesa Diretora terá reunião e avançará na moralização
do Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Em votação o Requerimento nº 1.000, de 2009, de
autoria do Senador Leomar Quintanilha, para participação de S. Exª, como representante do Senado Federal, no 1º Fórum Legislativo das Cidades Sede da
Copa 2014, na cidade de Manaus, conforme Requerimento nº 14, de 2009, aprovado pela Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada pelo Senador
Leomar Quintanilha.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Estamos alternando. Agora é um orador inscrito.
O Professor Cristovam, Senador, cede ao nosso
querido Senador Garibaldi Alves, que é do PMDB do
Estado do Rio Grande do Norte, cuja trajetória política
é uma das mais belas do País. Também foi um extraordinário Presidente do Senado da República.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs.
Senadores, agradeço ao Senador, Ministro Cristovam
Buarque, esse gesto de me possibilitar falar antes de
S. Exª , já que o nobre Senador estava inscrito antes
de mim.
Eu vou fazer aqui um pronunciamento a respeito
da reforma, do projeto de lei que a Câmara dos Deputados está enviando ao Senado, tratando de alterações
na Lei dos Partidos Políticos, na Lei das Eleições e no
Código Eleitoral.
Apresso-me em fazer essas reﬂexões com o
propósito de chamar a atenção dos Senadores e Senadoras para a necessidade de todos nós aprofundarmos o estudo desta matéria, já que, mesmo que
o projeto tenha de retornar à Câmara, deverá estar
sancionado e promulgado até o início de outubro, sob
pena de não poder ser aplicado, Sr. Presidente, já nas
eleições do próximo ano, em obediência ao art. 16 da
Constituição.
Nós estamos vivendo essa crise do Senado e
estamos deixando de lado a discussão dessa matéria,
e o projeto da Câmara traz alterações signiﬁcativas,
embora, como já foi observado, não possa ser visto
como uma reforma política, há muito prometida pelo
Congresso.
Mas, na falta do consenso sobre pontos básicos e
relevantes, a reforma realmente malogrou, e o que nós
temos é essa proposta que, eu diria, é emergencial, da
Câmara dos Deputados, propondo algumas medidas
de grande alcance, embora, a meu ver, especialmente no trato da questão partidária, trilhe caminhos que
certamente levarão a retrocessos.
Numa visão de conjunto, Srªs e Srs. Senadores,
o projeto disciplina alguns pontos da atividade dos
partidos políticos, especialmente quanto ao relacionamento entre os órgãos de direção partidária e suas
relações de hierarquia e subordinação, bem como de
ﬁnanciamento das ações dos partidos e prestação de
contas desse recurso.
Já no que se refere às normas das eleições, o
projeto traz profundas alterações, não só quanto à es-
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colha e registro de candidatos, arrecadação de fundos,
gastos eleitorais e propaganda, mas, também, sobre
a atuação da Justiça Eleitoral.
São temas, Sr. Presidente Mão Santa, extremamente relevantes, todos eles, e certamente acredito
que, mesmo diante dessa crise, os Senadores não
deverão deixar de se debruçar sobre eles. Vamos fazer uma abordagem geral da questão. Vamos, então,
Sr. Presidente, dizer o que já tive oportunidade de
aﬁrmar nesse Plenário: a meu ver, toda a reforma política e eleitoral de que o Brasil carece deve ter como
alicerce uma nova disciplina partidária, de forma a
efetivamente sanear a ação dos partidos e fazê-los o
primeiro e basilar instrumento da prática democrática.
Lamentavelmente, temos percorrido o caminho inverso da aﬁrmação democrática na vida partidária com
a constante perda de poder de decisão das bases em
benefício do mandonismo das cúpulas, as mais das
vezes, verdadeiras instituições feudais, como suseranos onipotentes que têm o partido como seu domínio
a título privado, posto que não submetidos à censura
do voto popular.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a liberdade
de organização e governo dos partidos, como posta
na Constituição, tem sido paradoxal estímulo à ditadura partidária, com siglas artiﬁciais que abrigam não
cidadãos que se aﬁnam por propósitos de interesse
político e convicção ideológica, mas por facilidades
para a obtenção de legenda, mandado para dominar
as bases nos Estados e Municípios, se não mesmo
por interesses menos dignos.
O projeto da Câmara, no trato da questão partidária, aprofunda essa distorção na medida em que
dá mais um passo para submeter todas as instâncias
partidárias, inclusive a massa dos ﬁliados, à deliberação e vontade única da Direção Nacional. Isso impede
o arejamento da agremiação e a sua renovação. Isso
leva a grandes males, inclusive à diﬁculdade de se formarem maiorias parlamentares estáveis, aglutinadas
em torno de propósitos que não sejam o do ﬁsiologismo e interesses subalternos.
Nesse sentido, para chamar a atenção do Senado
para alguns exemplos concretos, o projeto da Câmara trata os órgãos partidários com dois pesos e duas
medidas. Se, por um lado, isenta a Direção Nacional
de responsabilidade sobre dívidas e encargos assumidos pelas instâncias inferiores, nega a estas acesso
ao Cadastro Nacional dos Eleitores, com dados dos
seus ﬁliados, concedendo, contudo, tal direito exclusivamente ao órgão de Direção Nacional.
Como informação é poder, Sr. Presidente, ﬁca
clara a intenção de por à disposição da Direção Nacional informações que testemunhem o trabalho e a ação
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das direções locais quanto a ﬁliações e incremento do
raio de ação do partido para, eventualmente, impedilos e tolhê-los.
Nessa mesma linha, o projeto inova no tocante às
coligações nas eleições estaduais e municipais. Segundo a atual regra, escrita na Lei nº 9.504, de 1997, as
convenções locais não podem contrariar as diretrizes
ﬁxadas pela convenção nacional quanto às coligações
que possam e devam ser celebradas, estando sujeitas
tais deliberações à anulação pelos órgãos partidários
superiores.
Pelo projeto da Câmara, nem mesmo haverá necessidade de decisão da convenção nacional, bastando deliberação de órgão não especiﬁcado da Direção
Nacional e ﬁcando este com o monopólio de declarar
a nulidade, mesmo à revelia da Direção Estadual.
Nesse tema, portanto, nada poderá ser feito nos
Municípios e nos Estados que contrarie as ordens da
Direção Nacional, prática explícita de caciquismo, que
sufoca e anula a manifestação livre das bases partidárias. E mais grave: a anulação pode ser comunicada à Justiça Eleitoral até trinta dias depois do ﬁm do
prazo para pedido de registro, em plena campanha
portanto, com graves consequências para a normalidade da eleição.
Esses pontos que achei oportuno destacar dão
bem a idéia de como o projeto parece aprofundar...
Vou interromper meu pronunciamento para conceder, ou melhor – quem concede é o Presidente –,
para ouvir a palavra do Presidente José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Sr. Presidente, eu queria apenas registrar que está visitando
o nosso plenário...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com a palavra, pela ordem, com o consentimento do
orador da tribuna, Garibaldi Alves, o nosso Senador
Sarney, que é o Presidente da Casa, ex-Presidente da
República e um estadista do nosso País.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Está visitando o nosso plenário o Presidente de Honduras, que foi vítima de um
golpe de Estado. Todos nós estamos solidários com
ele, o Brasil e todas as nações da América Latina, porque jamais poderemos admitir qualquer interrupção no
processo democrático em qualquer país sem o nosso
protesto, sem a nossa solidariedade e a nossa luta, para
que realmente esses fatos possam ser superados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sr. Presidente, nós aprendemos, na história do Brasil,
depois de uma ditadura, com um líder militar, Brigadeiro
Eduardo Gomes – ele ensinou isso ao País –, que o
preço das liberdades democráticas é a eterna vigilân-
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cia, e esta Casa garante a liberdade democrática no
nosso País e é um exemplo para o mundo.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito
obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente Mão Santa, eu pediria a palavra pela
ordem, em nome do Bloco de sustentação do Governo,
não apenas para saudar a presença do Presidente de
Honduras, Zelaya, aqui no nosso plenário, nesta Casa
democrática, Presidente Sarney, mas para dizer a ele
que nós aprovamos, na Comissão de Representação
do Brasil no Mercosul, e estaremos levando agora, na
próxima segunda-feira, uma moção de repúdio ao golpe de Estado, em defesa do Estado democrático de
direito em Honduras, do reconhecimento da vontade
popular e do cumprimento da cláusula democrática da
OEA, que afasta do âmbito da convivência dos países
da América e da Organização dos Estados Americanos
qualquer país que não respeite a democracia, a vontade popular e o Estado democrático de direito.
Quero dizer também que propusemos uma moção
nesta Casa para suspender todos os acordos bilaterais
com Honduras, comerciais ou de qualquer natureza
diplomática, até que se restabeleça plenamente a democracia e se restitua a vontade popular manifesta na
eleição do Presidente.
Finalmente, digo que este Senado também terá
que se posicionar no sentido do não reconhecimento
de qualquer eleição que se faça antes que o mandato
do presidente seja restabelecido plenamente no cenário
desse país amigo, desse país irmão. E tenho certeza
de que esse sentimento, que hoje é da ONU, da OEA,
do Parlasul e de todas as instituições democráticas,
fará chamar à responsabilidade aqueles que, violando
a Constituição hondurenha, desrespeitando a vontade
do povo, tentam restituir um golpe que a América Latina não deseja mais aceitar.
Portanto, a nossa atitude de total solidariedade da
nossa Bancada, do Bloco de sustentação do Governo,
do Partido dos Trabalhadores e do Presidente Lula.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Presidente Zelaya, faço minhas as palavras do patrono
do Congresso, Rui Barbosa. Ele disse que só há um
caminho e uma salvação: a lei e a Justiça. Assim é o
comportamento do Senado da República do Brasil.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Arruda, do PCdoB.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
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te, já tivemos a oportunidade, na sala do Presidente
Sarney, Presidente do Senado Federal, de anunciar o
apoio do Partido Comunista do Brasil à luta que o senhor empreende, e que é muito signiﬁcativa para toda a
América Latina. Nós, no Brasil, conhecemos essa história, sabemos o que signiﬁcam os golpes de Estado.
Normalmente, eles suprimem a democracia e abrem
espaço, no caso da América Latina, para subordinar
os interesses das nossas Nações a interesses alienígenas, de fora, que não podemos aceitar.
Então, V. Exª tem o apoio do Senado, já anunciado
pelo Presidente Sarney, tem o apoio dos Senadores
partidariamente, porque vários partidos já estão solicitando a palavra para prestar-lhe apoio.
Quero anunciar que entreguei a V. Exª uma moção de apoio do Centro Brasileiro de Solidariedade
aos Povos e Luta pela Paz, que, recentemente, realizou Assembléia Geral no Brasil e tirou essa moção de
solidariedade a V. Exª e ao povo hondurenho, subscrita
pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas e
pela União Nacional dos Estudantes do nosso País,
prestando total apoio ao povo hondurenho. Porque não
se trata apenas de apoiar o Presidente eleito, o que
já seria suﬁciente, mas é ao povo de Honduras que
estamos prestando solidariedade, porque sabemos do
signiﬁcado de uma ditadura, de um golpe militar e de
não deixar que esse golpe militar se perpetue, porque
é isso que eles desejam. Essa extrema direita que está
em curso em Honduras, se o exemplo dela pega, ﬁca
muito mal para todos os países da América Latina,
para a nossa diplomacia, que é pela paz.
A diplomacia da paz permite o progresso dos nossos países, das nossas nações, o que alguns poucos
não desejam, não querem. V. Exª é o símbolo dessa
luta dos povos da América Latina, que querem a paz,
que desejam a paz e que sabem que ela permite nosso progresso e nosso desenvolvimento.
Por isso, queremos subscrever as palavras do
Presidente Sarney, tanto as que foram proferidas na
sala de S. Exª, quanto as que aqui foram ditas, a exemplo do nosso colega, Senador Aloisio Mercadante, que
acabou de falar.
Vamos levar esse nosso protesto ao Parlamento
do Mercosul, na próxima semana, para que estendamos o espaço de apoio às necessidades do povo hondurenho, para que haja ampla solidariedade de toda
a América Latina.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, concedo a palavra ao Senador José Nery,
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que representa o PSOL, talvez o mais novo Partido
do Brasil.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa,
Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente Manuel Zelaya,
em nome de Partido Socialismo e Liberdade (PSOL),
queremos manifestar na sua presença – e já o ﬁzemos
desde o primeiro momento quando ocorreu o golpe –
nossa mais irrestrita solidariedade ao Governo democraticamente eleito em Honduras, liderado por V. Exª,
bem como nossa solidariedade ao povo hondurenho,
que rechaça e condena esse golpe de Estado, golpe
que coloca em risco o processo democrático que estamos instaurando e vivenciando na América Latina,
depois de longa experiência de convivência com um
golpe de Estado, com a violação de direitos.
Portanto, conclamamos não só o Governo brasileiro, mas os governos democráticos da América Latina
e de todo o mundo a adotarem medidas mais fortes e
contundentes, para que a pressão legítima da comunidade internacional leve ao pleno restabelecimento
da ordem democrática em seu país, em respeito à
vontade soberana de seu povo.
Também queremos, nesta oportunidade, dizer
que o Senado Federal, como há pouco expressou o
Líder Senador Aloizio Mercadante, aqui aprovará moção de apoio ao seu retorno ao governo de Honduras,
e idêntica iniciativa será feita no Parlasul. O povo hondurenho, V. Exª e seu Governo contam com a solidariedade dos democratas, que querem, efetivamente,
um continente em que as relações de paz e de justiça
e a normalidade democrática prevaleçam. Os regimes
de exceção não podem voltar a ter vez.
Ainda quero dizer que o golpe em Honduras e
a instalação de bases militares dos Estados Unidos
na Colômbia, esses dois fatos recentes da conjuntura regional da América Latina devem colocar todos
os democratas, todos os Parlamentos e os governos
populares em estado de alerta, para reagirem contra
golpes, sejam eles de intervenção política ou militar,
como é o caso das bases militares dos Estados Unidos na Colômbia. Tenho a certeza de que, à frente do
Governo de Honduras, o senhor se somará na condenação de qualquer intervenção externa no nosso
continente.
Força, luta e vitória para o povo hondurenho!
Nossa solidariedade a V. Exª e ao seu Governo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pede a palavra o Senador Cristovam Buarque, Senador pelo PDT.
Sr. Presidente Manuel Zelaya, S. Exª foi Governador do Distrito Federal, que compreende esta cidade,
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Brasília, e, recentemente, foi Ministro da Educação
do nosso País.
Tem a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falo
em nome do meu Partido, por indicação do nosso Líder,
Senador Osmar Dias, para manifestar nossa solidariedade nessa luta e a disposição nossa de lutar para que,
o mais rapidamente possível, o senhor volte a ocupar
o mandato que o senhor ganhou nas urnas.
Mas quero dar um toque pessoal: quero agradecer
ao senhor, como representante do povo de Honduras,
pelos dois anos em que lá morei. Quando aqui houve
um golpe militar que depôs o presidente eleito de então, muitos de nós tivemos de sair daqui.
O SR. MANUEL ZELAYA (Fala fora do microfone.) – En quel año?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – De
1973 a 1975. Hace mucho! Aqui, muitos tivemos de
sair do País e de fazer uma peregrinação. Como a que
o senhor faz agora como líder do seu povo, nós a ﬁzemos, cada um de nós, na juventude, sem ser líder.
Morei dois anos em Tegucigalpa, onde trabalhei
e de onde trouxe um carinho muito grande, junto com
minha esposa e com uma ﬁlha que quase nasceu lá –
ela é quase hondurenha.
Por isso, ao mesmo tempo em que manifesto minha solidariedade e a do meu partido, agradeço a solidariedade que eu, jovem estudante, recebi daquele pequeno, mas belo país de que o senhor é Presidente.
Muito obrigado, Presidente Zelay.
Conte com nossa solidariedade!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pede a palavra, pela ordem, o Senador Heráclito Fortes,
1º Secretário do Senado da República, que representa
o Partido Democrata e o grandioso Estado do Piauí.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falo
em meu nome pessoal, mas também falo em nome do
meu Partido, para louvar a presença, neste plenário,
do Sr. Presidente Manuel Zelaya, e para fazer votos
para que a paz e a democracia se restabeleçam, o
mais rapidamente possível, em Honduras.
Faço minhas as palavras do Senador José Nery
– e isso nos ensinou a inspiração da criação do Mercosul, de iniciativa de três Presidentes, Sarney, Alfonsin e Sanguinetti, restabelecedores da democracia em
nosso continente –, porque temos de protestar, Senador José Nery, contra a base americana na Colômbia,
mas também contra acordos feitos entre a Rússia e
países latino-americanos no sentido da proliferação
armamentista. Temos de protestar contra qualquer
ameaça à ordem e à paz, contra o cerceamento da
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liberdade de imprensa. Temos de lutar, Sr. Presidente, para que nosso continente seja marcado por paz e
por democracia, democracia aberta, democracia plena.
Não podemos permitir, de maneira alguma, sistemas
camuﬂados. E temos de louvar a luta que V. Exª está
travando neste momento aos olhos do mundo, para
restabelecer um mandato que lhe foi dado pelo povo,
e somente o povo terá direito a deﬁnir, no momento
oportuno, o destino de V. Exª.
Portanto, congratulo-me com sua presença aqui.
O Brasil, pela importância que ocupa no cenário das
nações deste continente, tem o dever e a obrigação
de apoiá-lo nessa cruzada, como também de repudiar
qualquer tentativa que atente contra a democracia no
nosso continente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
Senador Heráclito, traduzindo, repete em seus pensamentos o vitorioso Rui Barbosa, que, na Holanda, em
Haia, disse que a lei, o Direito, estaria acima de todas
as forças militares do mundo.
Pela ordem, solicita a palavra o Senador Antonio
Carlos Valadares, representante do PSB, um dos maiores Partidos do nosso País, criado por Miguel Arraes,
que combatia a ditadura militar.
Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, com a devida vênia do Senador Garibaldi,
que pacientemente aguarda a sua hora de dar continuidade ao seu pronunciamento, em nome do Partido
Socialista Brasileiro, como líder deste Partido, ao lado
do Senador Casagrande, manifestamos ao Presidente
Zelaya a nossa mais irrestrita e inteira solidariedade
diante do golpe violento sofrido na democracia da América Latina, quando forças que querem o retrocesso
das liberdades constitucionais depõem um governo
eleito legitimamente pelo povo.
Portanto, a minha solidariedade e o nosso abraço ao povo hondurenho, para que possa prosseguir na
sua luta em favor da democracia e do aperfeiçoamento
das liberdades constituídas naquele país.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – E
o nosso orgulho de pertencermos ao Senado da República do Brasil, presidido pelo Presidente Sarney.
Como aﬁrmou o Senador, companheiro do Piauí,
Alfonsín, Sanguinetti e o Presidente Sarney lideraram
o renascer da democracia na nossa região.
Então, os nossos cumprimentos a V. Exª, Presidente Manuel Zelaya, e a conﬁança do Senado da
República no fortalecimento da democracia no mundo.
Neste gesto, o Presidente Sarney, que redemocratizou
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o nosso País, contribui para a expansão da democracia no mundo.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
Eu queria solicitar a V. Exª que, abrindo mão de
um preceito regimental, pudesse permitir uma breve
palavra do Presidente Manuel Zelaya ao Senado e ao
povo brasileiro, numa rápida manifestação, pela benevolência de V. Exª e, tenho certeza, com a aquiescência
de todos os membros do Senado que se encontram
presentes na Casa.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O nosso espírito da democracia, aquela nascida na
França – liberdade, igualdade e fraternidade. Montesquieu, que criou a divisão do poder, escreveu O Espírito das Leis. Imbuídos disso, franqueamos a palavra
ao Presidente.
Presidente Sarney, V. Exª ocupa a Presidência?
Convido o Presidente do Senado da República
do Brasil e do Congresso Nacional a prestar esta solidariedade à democracia do mundo.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Temos a honra de ouvir o Presidente Zelaya.
O SR. PRESIDENTE DE HONDURAS MANOEL
ZELAYA –
PRONUNCIAMENTO EM ESPANHOL
DO SR. PRESIDENTE MANUEL ZELAYA.
AGUARDANDO TRADUÇÃO PARA POSTERIOR PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA.
Durante o discurso do Sr. Presidente
de Honduras, Sr. Manoel Zelaya, o Sr. José
Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Senado da República é a vanguarda que mantém as
liberdades democráticas neste País e no mundo.
Com as nossas desculpas, chamamos o nosso
extraordinário Senador do Rio Grande do Norte e do
meu Partido, ex-Presidente desta Casa e atual Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos Senado,
para que continue com a sua oração.
Senador Garibaldi Alves.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Quero também dizer da minha solidariedade ao Presidente deposto em Honduras.
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Visto por outro ângulo, o projeto da Câmara, como
eu dizia, sobre reforma eleitoral tem pontos positivos
que poderão ser melhorados pelo Senado.
Aqui e ali, o projeto acolhe jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, contribuindo, assim, para a
segurança jurídica de que vem mais e mais carecendo
o processo eleitoral brasileiro, mas em outras questões
investe diretamente contra essa jurisprudência.
É possível, Srªs e Srs. Senadores, concordar
com algumas dessas inovações, nomeadamente a que
dá efeito suspensivo a todos os recursos que versem
prestação de contas ou a que disciplina e restringe o
conceito de quitação eleitoral para efeito de registro de
candidatura, evitando danoso arbítrio judicial.
O projeto deixa claro, por outro lado, que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
devem ser aferidas no momento do pedido de registro,
e este deve ser deferido, mesmo depois de indeferimento inicial, se posteriormente houver sido afastada
a causa de inelegibilidade.
Concedo um aparte ao Senador Antonio Carlos
Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Garibaldi, V. Exª, com a experiência de
muitos anos de mandato, seja no Executivo, seja no
Legislativo, é pessoa abalizada para tratar de assunto
tão candente, tão importante, que diz respeito à minirreforma político-eleitoral que está tramitando no Senado Federal. Hoje mesmo, já tivemos uma audiência
pública com a presença de várias autoridades, vários
especialistas, inclusive do Ministro Jobim e também do
ex-Ministro Fernando Neves, que discorreram sobre
vários temas. Temas que, para nós, constituem uma
certa novidade como, por exemplo, a regulamentação
do uso da Internet – e acho que V. Exª, ao ﬁnal, iria
se referir sobre isso –, a utilização da Internet como
meio, como instrumento de publicidade. Naturalmente,
ﬁxando limites para o uso desse mecanismo que, sem
dúvida alguma, revoluciona a era das comunicações no
Brasil e em todo o mundo. Inclusive, nas últimas eleições nos Estados Unidos, o candidato Obama utilizou
muito esse meio e se beneﬁciou, comunicando-se com
o eleitorado e recebendo doações de pequeno porte.
Enﬁm, um instrumento indispensável, hoje, à campanha eleitoral. No que diz respeito às suas limitações,
elas são concebidas dentro de uma visão parecida
com aquela que é estabelecida para os canais de televisão, porque se trata de imagem, e a imagem do
candidato não pode ser distorcida. Um simples internauta não pode se utilizar de um spam, de um e-mail,
para desmoralizar um candidato, sem a devida prova.
Isso pode acarretar prejuízos incomensuráveis a um
candidato. É por isso que existe essa proposta de re-
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gulamentação da Internet. De outro modo, eu acho
que o Brasil poderia ter tido uma maior celeridade na
apresentação de outras propostas como, por exemplo,
o ﬁnanciamento público de campanha, que foi objeto
de apreciação pelo Senado Federal e que, infelizmente, nós não chegamos a um denominador comum na
Câmara dos Deputados, e tenho certeza de que não
haverá mais tempo. Entretanto, eu acho que, de modo
geral, essa nova proposta inova em muitos pontos e
fala da questão da urna eletrônica com urna à parte
para a apresentação do voto expresso, como o eleitor
se conduziu na hora de votar, ou seja, a contraprova do
voto. E a idéia do Ministro Jobim é no sentido de que
essa parte pudesse ser objeto de um projeto paralelo,
e não para se resolver agora. No entanto, a proposta
do Deputado Federal Flávio Dino, do Estado do Ceará,
é no sentido de que essa contraprova seja objeto de
apreciação ou de vigência no ano de 2014. Portanto,
quero parabenizar V. Exª e agradecer pelo oportuno
discurso que faz agora, tecendo considerações mais
aprofundadas que, hoje, devido ao tempo, não foram
objeto de apreciação pela própria Comissão de Justiça. Meus parabéns a V. Exª.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Senador Antonio Carlos Valadares, agradeço a V.
Exª. Inclusive não fui à Comissão de Justiça porque,
na mesma hora, havia uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, não pude ir à
Comissão de Justiça para ouvir os juristas e também
fazer minhas perguntas e observações.
Também é de grande alcance – continuando a
análise do projeto – a regra segundo a qual a Justiça
Eleitoral deve notiﬁcar diretamente o partido para que
substitua candidato julgado inelegível, o que, evidentemente, só se pode dar antes da eleição, bem como
aquela outra que determina devam estar julgados, em
todas as instâncias, os pedidos de registro e impugnações, até 45 dias antes do pleito. Esta regra evitará
a incerteza, que, repetidas vezes, tem levado o eleitorado a ver frustrado o seu voto, graças às tardias
decisões da Justiça Eleitoral. Isso vem acontecendo
agora, no momento, com decisões com relação a Governadores eleitos em 2006 e Prefeitos eleitos agora,
em 2008. É preciso, todavia, explicitar no projeto quais
as consequências de não ser obedecido esse prazo
pelo Judiciário.
Outro ponto positivo no projeto trata de paciﬁcar
duas questões tormentosas nos tribunais eleitorais e
tem levado a decisões até mesmo contraditórias e divergentes, ora beneﬁciando, ora prejudicando candidatos
eleitos. Por um lado, o projeto estabelece ser sempre de
três dias o prazo de recurso na generalidade dos casos
em que se discute cassação de registro ou diploma,
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afastando de vez a incerteza de prazos extremamente
exíguos, contados em horas e minutos; por outro lado, o
projeto determina que as representações por infrações
às normas eleitorais podem ser ajuizadas até o dia da
diplomação, pondo ﬁm, assim, à grande e prejudicial
perplexidade na jurisprudência eleitoral.
Não se pode, porém, concordar com um viés que
permeia o projeto, de restringir a atuação da Justiça
Eleitoral, especialmente do TSE. Não há instruções
normativas do TSE que contrariem texto legal, mas,
sim, há nelas normas que suprem as lacunas da lei. O
projeto da Câmara dos Deputados, por esse aspecto,
tem a grande vantagem de suprir, por via legislativa,
essas lacunas, explicitando, assim, a vontade do legislador sobre diversos e importantes temas da legislação
eleitoral. Certamente, à nova lei haverá de curvar-se a
Justiça Eleitoral, sendo despropositado o excesso, porém, de impedir o Tribunal Superior Eleitoral de expedir
instruções que restrinjam direitos, pois tais restrições
são inerentes ao poder regulamentar das leis; igualmente, não parece prudente, Sr. Presidente, impedir
o TSE de baixar instruções após 5 de março do ano
eleitoral, pois fatos e situações supervenientes podem
impor a atuação pronta da Corte.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é oportuno agora detalhar mais ainda o projeto da Câmara,
que tem, como disse o Senador Antonio Carlos Valadares, avanços importantes, notadamente na disciplina da
arrecadação de fundos para as campanhas, inclusive
pela Internet, e com garantias de total transparência.
Também no trato da propaganda eleitoral o projeto
avança, inclusive afastando, em boa hora, alguns excessos de formalismo da Justiça Eleitoral.
Quanto às regras que visam a garantir a lisura
das eleições, o projeto não apadrinha qualquer leniência, bastando lembrar que pune com cassação de
registro ou diploma o candidato beneﬁciado por toda
e qualquer conduta vedada aos agentes públicos, aumentando signiﬁcativamente o rol dessas condutas
que levam à cassação.
Não é verdade que o projeto autorize a candidatura
de quem seja inelegível. Quanto a isso o projeto chega
a ser mais duro que a atual legislação. Enquanto hoje,
nas eleições proporcionais, os votos dados a candidatos inelegíveis, assim declarados depois da eleição, são
contados para o partido, pelo projeto essa possibilidade
de aproveitamento de tais votos é eliminada.
Esse é um ponto para o qual peço a atenção do
Senado com o maior cuidado e desvelo. São aspectos
positivos, como já ﬁz notar, mas ainda muito pontuais,
embora não se devam negar os méritos da Câmara
dos Deputados pelo projeto que produziu.
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Sr. Presidente, creio no debate que se vai travar
logo no início do segundo semestre, como se está
travando agora, pois a Comissão de Justiça acaba de
fazer, como informou o Senador Antonio Carlos Valadares, uma audiência pública. Creio que também se
deva suscitar o debate quanto à necessidade de ser
convocada a Assembléia Constituinte, para tratar, com
a soberania e a amplidão necessárias, de autêntica
reforma política para o Brasil.
Agradeço a V. Exª.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Sr. Presidente, somente para informar ao nobre
Senador...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª é o orador...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – É somente para dar uma informação última
sobre a audiência que houve hoje na Comissão. Falei
na contraprova. Realmente é a contraprova. Mas a expressão técnica que é utilizada pelos especialistas é
“sistema de impressão do voto”. Isto é, o eleitor vota,
mas tem uma impressão que, na mesma hora, é feita
em uma outra urna, em separado. Isso já aconteceu,
mas, segundo o próprio Ministro Nelson Jobim, prejudicou o processo de votação pela demora e também
pelo emperramento das máquinas impressoras, que
frequentemente apresentavam defeitos e atrasavam a
votação. Essa é uma das razões por que o Ministro é
contra a impressão do voto. A ideia do Deputado Federal
Flávio Dino, que foi o Relator da matéria na Câmara dos
Deputados, é a de que, em cada eleição, pelo menos
2% dos votos fossem objeto de auditoria por parte do
Tribunal Regional Eleitoral. Essa é uma questão que
ainda vai ser objeto de discussão, de debate; inclusive, nós todos podemos alterar substancialmente essa
matéria, se for o caso. Agradeço a V. Exª
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Também agradeço a V. Exª. E agradeço a tolerância
do Presidente Mão Santa.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Antes, porém, cumprimento o Senador Garibaldi pelas
suas preocupações pela falta de uma reforma eleitoral
e passo a ler um expediente.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.010, DE 2009
Requeiro nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me
dos trabalhos da Casa no período compreendido entre os dias 13 a 15 de agosto de 2009, em missão da
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Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
do Senado Federal ao Haiti.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39 do Regimento Interno, que estarei ausente do país no mesmo período.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Eduardo Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Em votação o requerimento do Senador Eduardo
Azeredo, para ausentar-se do País.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.011, DE 2009
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a tramitação em conjunto dos
Projetos de Lei do Senado nºs 72, 102, 497 e 595 de
2007, e 19, de 2009 – Complementares, por regularem
a mesma matéria.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Kátia Abreu.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O requerimento lido será publicado e encaminhado à
Mesa, para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.012, DE 2009
Nos termos do inciso I, do art. 279, combinado
com incisos I e II, alínea d, do art. 101, todos do Regimento Interno do Senado Federal requerem que sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 595, de 2007, – Complementar, com o ﬁm de regulamentar a cobrança de tarifas
por parte das instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, e dá outras providências, seja
ouvida também a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – CCJ, atualmente tramitando na Comissão
de Assuntos Econômicos – CAE.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Kátia Abreu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O requerimento lido vai à publicação e será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.013, DE 2009
Requeiro, nos termos regimentais, que o Senado Federal emita voto de aplauso à Federação Espírita do Paraná (FEP), que em agosto completa cento
e sete anos de existência. Fundada em 24 de agosto
de 1902 por pessoas empenhadas na construção de
uma sociedade baseada em valores de Solidariedades Cristã, a entidade tem lidado com as diﬁculdades
humanas e sociais, buscando atendê-las com a máxima dedicação, o que é reconhecido por todos aqueles que conhecem o trabalho realizado. Baseada nos
ensinamentos da Doutrina Espírita, a Federação Espírita do Paraná congrega os núcleos doutrinários da
Religião em todo o Estado, representando um foco de
benemerência, com expressiva atuação no apóio à
pessoa humana necessitada. Indo além da mobilização material de suas atividades assistenciais, a FEP
preconiza a reforma interior do homem como condição necessária à construção de uma sociedade justa,
plena de direitos e de respeito às individualidades, à
qual chegaremos quando os valores de fraternidade
social, defendidos e praticados pela Entidade, forem
predominantes no País.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Senador Flávio Arns.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Pela ordem, com a palavra o Senador Flávio
Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é um
requerimento que diz o seguinte:
“Requeiro, nos termos regimentais, que
o Senado Federal emita voto de aplauso à
Federação Espírita do Paraná, que em agosto completa 107 anos de existência. Fundada,
em 24 de agosto de 1902, por pessoas empenhadas na construção de uma sociedade
baseada em valores de solidariedade cristã, a
entidade, Federação Espírita do Paraná, tem
lidado com diﬁculdades humanas e sociais,
buscando atendê-las com a máxima dedicação, o que é reconhecido por todos aqueles
que conhecem o trabalho realizado.
Baseada nos ensinamentos da Doutrina
Espírita, a Federação Espírita do Paraná congrega os núcleos doutrinários da religião em
todo o Estado, representando um foco de benemerência com expressiva atuação no apoio
à pessoa humana necessitada. Indo além da
mobilização material de suas atividades assis-
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tenciais, a FEP preconiza a reforma interior do
homem como condição necessária à construção de uma sociedade justa, plena de direitos
e de respeito às individualidades, à qual chegaremos, quando os valores de fraternidade
social, defendidos e praticados pela Entidade,
forem predominantes no País.”
Esse é o requerimento, Sr. Presidente.
Só desejo dizer a V. Exª que eu já o havia feito
na semana passada, mas que ontem entreguei expediente ao Senador Heráclito Fortes, 1º Secretário do
Senado Federal, para termos aqui, no Senado, um
plano para ser aplicado, de atendimento, de combate,
de convivência com as questões relacionadas à gripe
A, a chamada gripe suína.
V. Exª, inclusive, na semana passada – eu estava
aqui presente –, determinou que isso fosse feito. Porém, até o dia de hoje, Sr. Presidente, não recebemos
qualquer planejamento relacionado às atitudes que o
Senado Federal pode tomar aqui dentro, considerando
as milhares de pessoas que o visitam, as pessoas que
trabalham aqui, a segurança dos funcionários, as orientações necessárias – álcool, cartazes, álcool gel.
Não é uma atitude de pânico, mas é uma atitude que, até eu mencionava, se isso acontecer dentro
desta Casa, será uma referência para as assembléias,
para as câmaras municipais, porque todos nós temos
que tomar todas as atitudes necessárias para fazer a
nossa parte em termos de prevenção.
Já mudou o protocolo. Já foi um avanço. O Brasil
inteiro já tem outro protocolo; os medicamentos, o laboratório já disse que tem medicamentos para vender.
Então, basta o Brasil comprar.
Agora, em termos de iniciativas aqui dentro, Sr.
Presidente, e V. Exª é médico também, todos nós sabemos... Eu não consigo perceber um plano que tenha
sido elaborado dentro do Senado Federal para dar conta
do que deva ser feito, de acordo com as autoridades
sanitárias, para o enfrentamento da gripe A.
Então, eu peço providências, Sr. Presidente, mas
não só providências. Eu gostaria, como Senador, membro desta Casa, de ver, de ler, de ter na mão o plano
que o setor médico desta Casa tem que fazer. Imagino
que tenha feito ou que esteja fazendo. Não é só a suspensão de visitas aqui, que é uma medida importante,
sem dúvida, porque a aglomeração de pessoas deve ser
evitada nessa época. Então, eu pediria a V. Exª que até
isso fosse submetido para o plenário aqui do Senado,
para todos nós tomarmos conhecimento do que... Já
que vai haver a reunião... V. Exª mencionou: amanhã
cedo haverá a reunião da Mesa Diretora do Senado
Federal. Que esse seja um assunto dessa pauta, para
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que a gente possa, na sequência, então, tomar conhecimento do que a Mesa Diretora deliberou.
Se V. Exª permitir, amanhã, no período da tarde,
eu volto ao assunto também, para que a gente possa
ter conhecimento do que vai ser feito.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Dr. José Roberto, nós chamamos atenção para que
sejam tomadas as providências no sentido de que as
preocupações do Senador Flávio Arns sejam levadas,
amanhã, para a reunião da Mesa Diretora, às 10 horas da manhã.
Com a palavra, como Líder, Antonio Carlos Valadares. Depois – nós estamos alternando –, um orador
inscrito, Senador Cristovam Buarque. Depois, o Líder
Arthur Virgílio e, como orador inscrito, Paulo Paim.
Com a palavra Antonio Carlos Valadares, Líder
do PSB.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Presidente, eu aceito... eu quero fazer a troca, passando a minha vez para o Senador Arthur Virgílio. É
possível?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Que é possível é, mas depois não tem mais reclamação, porque nós estamos alternando.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu
cedo o lugar. Está bom!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Agora é um líder, do PSB, depois seria um orador
inscrito.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu
cedo a minha inscrição de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª hoje está com um coração... Acho que foi aquela
pregação do Tasso Jereissati. Ele já tinha cedido para
o Garibaldi; agora, já cede de novo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Com o Garibaldi, eu tinha trocado a posição. Agora,
eu cedo ao Arthur Virgílio. E, amanhã, se o senhor
permitir, eu falo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Tasso irradiou aí essa paz, esse amor. “Onde tiver discórdia, que eu seja a união” – São Francisco
do Canindé.
Com a palavra Antonio Carlos Valadares, Líder
do PSB.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, por designação do Senador Demóstenes
Torres, eminente Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, estou relatando uma matéria
que tem um grande signiﬁcado para a cidadania brasileira, principalmente para as populações mais pobres
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deste Brasil, que é o projeto de lei complementar que
trata da reforma da estrutura da Defensoria Pública para
fortalecer os seus vínculos com a sociedade e ampliar
suas funções, dando maior abrangência à defesa dos
direitos das pessoas carentes.
É o PLC nº 137, de 2009, já aprovado na Câmara
e que faz parte da “Reforma Infraconstitucional do Judiciário”, prevista no “Pacto Republicano”, assinado pelos
chefes dos três Poderes e decorre da necessidade de se
adequar a legislação à Emenda Constitucional nº 45, de
2004, conhecida como da “Reforma do Judiciário”.
Os principais pontos da proposta são: a explicitação dos objetivos e a ampliação das funções institucionais; a regulamentação das autonomias administrativa
e orçamentária; a modernização e democratização da
estrutura da instituição; e o detalhamento dos direitos
dos destinatários dos serviços e a criação de mecanismos de participação da sociedade civil na gestão
e ﬁscalização, como a ouvidoria externa.
A regulamentação das autonomias administrativa e orçamentária permitirá que a Defensoria Pública
organize a sua estrutura, abra concursos, nomeie defensores e funcionários muito mais rapidamente, sanando um dos problemas mais signiﬁcativos em todo
o Brasil, que é a falta de defensores em cerca de 60%
das cidades brasileiras.
A modernização e a democratização da estrutura
administrativa (forma de eleição do defensor público-geral
e do Conselho Superior, por exemplo) estão atreladas
a um norte e a um foco bem claros: a descentralização
dos serviços, priorizando “as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional”
e o respeito aos “direitos dos assistidos”, como o direito
à informação, à qualidade e à eﬁciência dos serviços
prestados. É a primeira vez que, ao organizar uma instituição do sistema de Justiça, uma legislação volta seu
foco para o cidadão destinatário dos serviços e não para
o próprio órgão ou seus integrantes.
O projeto cria a Ouvidoria-Geral da Defensoria
Pública dos Estados, exercida por pessoa de fora dos
quadros da carreira.
Essa nova estrutura, mais moderna e participativa, vai permitir que a Defensoria Pública possa cumprir, efetivamente, seu papel constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas
mais pobres, pessoas que, de outra forma, não teriam
acesso à justiça, contribuindo, assim também, para a
efetivação do princípio constitucional da igualdade e
da não-discriminação.
Para tanto, o projeto explicita quais são os objetivos institucionais da Defensoria Pública: a primazia
da dignidade da pessoa humana; a redução das desigualdades sociais; a aﬁrmação do Estado Democráti-

Quinta-feira 13

65

35635

co de Direito; a prevalência e efetividade dos direitos
humanos; e a garantia dos princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
Na ampliação das funções institucionais destacase a promoção, prioritária, da solução extrajudicial dos
litígios, por meio de técnicas interdisciplinares como a
mediação, a conciliação e a arbitragem. Essa prioridade
já reﬂete as mais modernas e eﬁcientes experiências
realizadas por diversas Defensorias Públicas e também por outros órgãos da Justiça, comprovando que
as soluções de conﬂitos que são construídas pelas
próprias partes, com a mediação de proﬁssionais necessariamente capacitados para isso, são muito mais
eﬁcazes para a paciﬁcação dos conﬂitos, contribuindo
ainda para desafogar o Poder Judiciário.
Também se destaca, Sr. Presidente, a previsão
de a Defensoria Pública ter que promover a difusão e
a conscientização dos direitos humanos, da cidadania
e do ordenamento jurídico, comumente chamadas de
“educação em direitos”, já reconhecidas como o mecanismo mais eﬁcaz de fortalecimento da cidadania e
de prevenção de conﬂitos, na medida em que pessoas mais bem informadas têm menor probabilidade de
terem seus direitos violados.
A questão da tutela coletiva é bem pontuada,
seguindo a tendência legislativa recente, pela qual
foi reconhecida a legitimidade da Defensoria Pública
para a propositura de ação civil pública e de mandado de segurança coletivo (Lei nº 11.448, de 2007, e
parecer aprovado na PEC nº 74/07, no mês passado,
pela CCJ do Senado).
As funções institucionais também são ampliadas
para a inclusão expressa junto a estabelecimentos
policiais, penitenciários e de internação de adolescentes e do acompanhamento de inquérito policial,
com a comunicação imediata da prisão em ﬂagrante
pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado.
Há também a previsão da ampla promoção e defesa dos direitos fundamentais – individuais, coletivos,
sociais, econômicos, culturais e ambientais – das pessoas carentes, notadamente de grupos sociais vulneráveis
que mereçam proteção especial do Estado, como as
crianças e adolescentes, as pessoas com deﬁciência
e as mulheres vítimas de violência doméstica.
Portanto, Sr. Presidente, o referido projeto, cuja
relatoria me foi designada com muita honra pelo Senador Demóstenes Torres, é da maior importância, pois
a Defensoria Pública é, atualmente, ainda a instituição
menos estruturada do sistema de Justiça. É nosso dever
corrigir essa distorção, pois, por ser o órgão mais próximo da população pobre, ainda maioria no Brasil, não
há como se falar em cidadania sem a Defensoria.
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Esperamos, Sr. Presidente, que a Comissão de
Justiça, que se debruça sobre esse assunto na próxima
semana, possa votar inteiramente esse projeto com o
apoio de todos os seus membros. E o plenário desta
Casa, fortiﬁcado com a resolução dessa crise que se
abateu sobre nós possa deﬁnitivamente retribuir ao Brasil aquilo que nós recebemos, o voto do eleitorado, para
decidirmos as questões legislativas mais próximas da
cidadania, como é a defesa que estamos fazendo desse
projeto em favor da Defensoria Pública do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª mostrou
grande sensibilidade, que a justiça é o pão de que mais
a humanidade necessita. Quem disse isso foi Montaigne, mas quero informar a V. Exª que, quando governei
o Piauí, ﬁz o palácio da Defensoria Pública.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Jayme
Campos, do DEM de Mato Grosso.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
apenas fazer um breve comunicado. Hoje, estivemos
com o Ministro da Saúde, Temporão – toda a bancada
federal de Mato Grosso –, acompanhando o Vice-Governador, e Governador em exercício, Silval Barbosa,
para solicitar a liberação dos recursos para o Hospital
Universitário de Mato Grosso.
Lamentavelmente, acho que é um dos poucos
Estados da Federação – acho que é o único – que
ainda não tem um hospital universitário à altura do que
merece o nosso Estado e a nossa região.
Para minha grata surpresa, comunico aqui – naturalmente, através do canal de televisão TV Senado
– ao povo mato-grossense que o Ministro nos assegurou que os R$14,7 milhões, uma emenda de bancada
de todos nós, parlamentares de Mato Grosso, serão
liberados este ano. Assim, podemos já iniciar as obras
do hospital universitário, que é um hospital que terá um
custo da ordem de R$130 milhões e, além de atender
naturalmente à Faculdade de Medicina de Mato Grosso da nossa Universidade, vai atender à população do
Estado, sobretudo os mais carentes, como também do
Estado de Rondônia e do Estado do Pará.
É obra importante, Sr. Presidente, na medida em
que Mato Grosso, sobretudo a Grande Cuiabá, ainda
tem deﬁciência no que diz respeito a leitos hospitalares. Por incrível que pareça, a rede pública funciona de
forma precária – não em Mato Grosso, mas em todo o
Brasil –, e a rede privada também não atende ainda,
naturalmente, à demanda, sobretudo neste momento
de crise atual no setor de saúde: a gripe suína.
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Nós temos, realmente, essa preocupação. E ela é
muito importante, porque faz parte de um conjunto de
obras, preparadas para sermos a subsede da Copa do
Mundo, em 2014, não só na questão do hospital, que
será fundamental, mas na questão também da infraestrutura. Nós temos de providenciar, urgentemente,
os investimentos, principalmente no sistema viário da
grande cidade de Cuiabá, como também no de Várzea
Grande. São duas cidades. V. Exª teve a oportunidade
de ir a Mato Grosso há poucos dias. Onde o senhor
desceu é Várzea Grande; na outra parte do rio, atravessando a ponte, o senhor está no Município de Cuiabá,
ou seja, a capital do Estado.
Então, nós estamos muito preocupados. Está
envolvida toda a Bancada Federal, junto com o Governo do Estado, a Prefeitura de Cuiabá, a Prefeitura
de Várzea Grande, no sentido de viabilizarmos o investimento, para que a subsede da Copa do Mundo
de 2014 seja concretizada realmente da melhor forma
possível e, acima de tudo, recebendo os investimentos
para melhorarmos a logística, a questão de hospedaria,
ou seja, dos hotéis, da rede hospitalar etc etc.
Portanto, aqui, eu quero, nesta oportunidade, dizer ao povo mato-grossense que estão assegurados os
primeiros recursos para o início das obras do Hospital
Universitário de Cuiabá, ou seja, de Mato Grosso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Agora, convidamos para usar da palavra, como Líder,
o Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O Senador Jayme Campos acabou de demonstrar suas preocupações e ações em benefício do desenvolvimento e da melhoria da saúde em Cuiabá e
em Mato Grosso.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, Líder do
PSDB, que representa o grandioso Estado do Amazonas.
V. Exª é do tamanho do Brasil.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Mão Santa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente do Conselho de Ética desta Casa, Senador
Paulo Duque, houve por bem fazer aquilo que a lógica
e o bom senso ordenavam: mandou arquivar a representação que o PMDB havia feito contra mim naquele
mesmo Conselho.
Em primeiro lugar, voltemos ao passado bem recente. Diferentemente das denúncias e das representações – denúncias de minha lavra e representações do
meu Partido – envolvendo o Presidente desta Casa, o
Senador José Sarney, o PMDB deixou bem claro que
representaria contra mim, autor da denúncia – e eu pas-
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saria de denunciante a réu, numa manobra artiﬁcial que
não engrandece, de forma alguma, quem possa trilhar
esse caminho –, mas representaria se o meu Partido
endossasse, em forma de representação, as denúncias
que eu havia feito. E eu fui muito claro: interferi junto ao
meu Partido para que o meu Partido não recuasse. Interferi junto ao meu Partido, para que o meu Partido se
mantivesse ﬁrme. Intervim junto ao meu Partido, para
que o meu Partido pensasse na opinião pública, pensasse na sociedade brasileira, pensasse no decoro do
Senado e não na minha questão individual.
Então, a peça nasceu do rancor, a peça nasceu da
revanche, nasceu da vindita. Não foi nada motivado por
indignação; foi um cálculo. Isso, obviamente, deve ter sido
observado pelo Presidente do Conselho de Ética.
Havia um outro ponto lógico: S. Exª havia recusado onze representações densas, bem formuladas;
recusou onze representações contra o Presidente da
Casa. Seria um tanto estranho se resolvesse abrir
um processo para eventual punição a mim por quebra de decoro depois dessa atitude que tomou, tendo sido eu... Se estamos aqui falando novamente... E
as pessoas me dizem para não falar mais nisso, mas
eu falo nisso a vida inteira, não tenho do que me envergonhar: um funcionário meu ﬁcou no exterior com
autorização minha. A imprensa denuncia – é bom que
faça isso mesmo –, eu vou à tribuna e assumo o meu
gesto, como faço com todos os fatos da minha vida,
mando o Senado calcular o que havia sido gasto com
os salários pagos a esse jovem e reponho aos cofres
do Senado Federal.
Eu espero até, Sr. Presidente, que isso vire jurisprudência, que todos passem a agir assim daqui para
frente. Nós sabemos que não é o único caso, não foi
o único caso. Peço à Mesa – e ontem pedi energicamente ao Presidente – que me desse a lista daqueles
que saíram legalmente daqui, estatutários ou comissionados, que saíram daqui legalmente, com despesas pagas pelo Senado, para nós vermos o tamanho
da lista. E S. Exª me disse que estava compilando a
lista. Eu até disse que deveria ser um calhamaço pela
demora em me darem as respostas.
Mas muito bem. O fato é que eu arquei com as
minhas responsabilidades e me sentia muito à vontade
para enfrentar qualquer tormenta, qualquer momento
de diﬁculdades.
Eu lembro a V. Exª, Senador Tasso Jereissati,
que ontem fez um belo pronunciamento, um pronunciamento que não pode ser confundido com ninguém com
bandeira arriada, com acordão ou quaisquer denominações que primariamente possam supor, nós temos
uma luta a travar e vamos travar essa luta, mas quero
lembrar a V. Exª, que é ﬁlho de um colega de meu pai
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de Senado, que à altura dos sete anos de mandato do
meu pai, Senador Arthur Virgílio Filho, desabou sobre
o seu mandato e sobre os seus direitos políticos também a ira do AI-5 e dos generais ditadores da época
que manipulavam os cordéis da Nação.
Eu estava vendo uma coincidência muito estranha, porque, à altura dos sete anos do meu mandato de
Senado, em plena democracia, desabaria contra mim,
porventura, no mais absurdo e kafkiano dos processos,
desabaria sobre minha cabeça a ameaça de cassação de
meu mandato por denunciar desmandos, por denunciar
corrupção, por denunciar o quadro de mazorca que se
havia instalado aqui no Senado da República. Eu só teria
orgulho; eu não teria medo em nenhum momento.
Portanto, Sr. Presidente, gostaria de dizer que
recebi com tranquilidade a decisão. Disse, nas minhas
declarações à imprensa, que o bode foi retirado da sala,
ou seja, era um bode e foi retirado da sala, e que a
nossa luta continua. Argumentei algo simples, porque
eu dizia a amigos, já falando mais informalmente: quer
dizer que, se eu sou denunciado injustamente, réu sem
crime, se eu sou denunciado injustamente, levandose em conta que o Presidente havia liberado das acusações o Presidente Sarney... Se eu sou denunciado,
eu viraria herói, alguém admirável, enﬁm. Se eu não
sou – e se faz justiça no meu caso –, então se fez um
acórdão; então houve alguma coisa bastarda, houve
alguma coisa ilegítima, alguma coisa espúria.
Creio que é hora de muita maturidade por parte
de todos que analisam e fazem política de dentro ou
de fora, mas fazem política neste País. Em primeiro
lugar, eu fui alvejado, não pelo equívoco que cometi,
que não é capitulável em nenhum artigo do Código
Penal – e que por ele paguei, vamos ser bem claros
–, mas fui alvejado porque fui o primeiro a chamar a
atenção para o quadro, hoje, que é de extrema gravidade, por que passa o Senado Federal. Fui alvejado
por isso. Fui alvejado por ter sido enérgico do começo
até o ﬁm dessa luta. E ninguém confunda o tom, que é
um tom muito nítido pelo qual optamos, nós do PSDB
e, acredito, nós que estamos nessa luta irmanados,
Senador Cristovam Buarque, tantos de nós, que é o
de não deixarmos de dizer as coisas que temos que
dizer, mas num tom que não tem que ser nenhum tom
exasperado, não, tem que ser o tom da fala de V. Exª
ontem, Senador Tasso Jereissati.
V. Exª, ontem, num gesto de humildade, digno de
elogio, pediu desculpas à Nação brasileira pelo incidente de dias atrás, e só age assim quem tem nobreza no
coração, só age assim quem tem decência no cérebro
e na alma. Só age assim quem tem alma.
V. Exª foi muito claro: o PSDB e seus aliados se
mantêm nessa luta com ﬁrmeza até o ﬁnal. Não hou-
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ve e não haverá barganha, não houve e não haverá
concessão. Houve e há compromisso com o decoro
desta Casa. Houve e há o compromisso com tirarmos
o impasse em que ela está, e vamos lutar para tirar
esta Casa do impasse em que ela está. Portanto, se
alguém me pergunta o que me esperava, digo que
esperava mais ou menos isso, que fosse feita justiça.
Teria de enfrentar uma atitude arbitrária se, porventura, ela tivesse sido adotada contra mim.
Jamais deixei de conﬁar no conjunto do Conselho de Ética, jamais coloquei em dúvida o Presidente
Paulo Duque. Não tenho porque pré-julgar ninguém;
não pré-julgo ninguém. E jamais deixaria de conﬁar
no Plenário desta Casa, jamais deixaria de conﬁar no
bom-senso do Plenário, na dignidade de um Senador
como o Senador Flávio Arns, que tem sido enfático,
na dignidade de tantas pessoas que sabem que o que
está jogo é a honra da instituição Senado Federal.
Portanto, é hora de posições incisivas e claras.
Não é hora de bazóﬁas, não é hora de baderna. É hora
de posições incisivas e muito claras, e essas posições
serão mantidas e adotadas por mim, pelos meus companheiros, pelos meus liderados tucanos, na esteira da
convicção que formamos. E que ﬁque bem claro: acordo
nenhum; acordão nenhum. Nada! Tenho a impressão de
que esse raciocínio rebaixa quem o formule, porque eu
não teria de ter o meu mandato injustamente cassado,
repito, réu sem crime, para provar que não houve acordão. Seria algo descabido, algo despropositado.
Por outro lado, registre-se que, ao longo de todo
esse tempo, procurei, de maneira serena, constante
e ﬁrme, Presidente Marconi Perillo, manter a mesma
linha e muita linha, acima de provocações, acima de
jogo rasteiro e, ao mesmo tempo, assumindo um compromisso, que é desagradável, de não deixar, no que
toca modestamente a mim, esta Casa se apartar, como
se tem apartado, da opinião pública.
Ouço o Senador Cristovam Buarque. Em seguida,
o Senador Tasso Jereissati.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Arthur Virgílio, não esperava de V. Exª outra coisa a não
ser dizer, enfaticamente como está dizendo, que não
há nenhum acordo, nenhum acobertamento. Fizeram
porque ﬁzeram. E, de fato, ﬁzeram porque não havia
a menor possibilidade, a meu ver, de arquivarem 11
processos, com a gravidade que cada um deles tinha,
contra o Presidente Sarney e deixarem ir adiante esse
processo contra um ato seu, reconhecido, do qual fez
mea culpa, e por conta do qual está reembolsando o
Senado. Então, não tinha a menor dúvida de que poderiam fazê-lo. O que me alegra é a percepção – e nunca
tive dúvida disso – de que isso não é nenhum acordo,
até porque o discurso de ontem do Senador Tasso Je-
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reissati foi muito importante ao falar da paz. Mas não
vai haver paz entre Senadores enquanto não houver
paz dos Senadores com o povo e a opinião pública. E
essa segunda paz, que é a mais importante, não está
ocorrendo neste momento, haja vista o que aconteceu,
há pouco, aqui em cima, quando estudantes foram
maltratados pela polícia para impedir que ﬁzessem
uma manifestação. Em que lugar está escrito que uma
faixa que diga “Fora Fulano de Tal” é proibida lá fora
do prédio do Senado? Se houver manifestações aqui
dentro, que interrompam o nosso trabalho, estou de
acordo, pois é preciso por ordem. Não se pode deixar
que a desordem seja feita em nome de protesto. Mas
lá fora, mesmo que em cima do prédio, lá fora sem prejudicar nada do serviço, sem prejudicar passagem de
ninguém? Essa é uma prova de que o Senado, talvez,
esteja descobrindo o despotismo no lugar do nepotismo. Isso é muito perigoso. Precisamos fazer as pazes
com o povo. E essa paz exige continuar, aqui dentro, a
disputa que vimos fazendo. Claro que podemos fazer
um acordo no sentido de que palavras usar, que não
se pode ﬁcar dizendo que obra na cabeça de jornalista; que não pode ﬁcar se chamando um ao outro disso
ou daquilo. Mas acordo do ponto de vista de esconder
qualquer coisa, de impedir a investigação, esse acordo eu ﬁco feliz de escutar V. Exª dizendo que não vai
tolerar. O que aconteceu foi algo, claro, benéﬁco para
todos nós, inclusive, seus amigos, mas não é parte de
uma barganha. Fico feliz de ouvir isso.
Não tenho a menor dúvida de que é assim que o
senhor pensa e de que vamos continuar lutando aqui
para fazer a paz com o povo e, aqui dentro, a paz entre nós. Mas não podemos fazer a paz entre nós antes
de fazer a paz com o povo, até porque o povo não vai
deixar. Manifestações estão arrebentando por todas
as partes deste País. Amanhã, às 10 horas, na sede
nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
aqui, em Brasília, haverá uma manifestação pela ética
no Senado. Isso está acontecendo em muitos lugares.
Há cidades em que o comércio está fechando suas
portas durante algumas horas e em que estudantes
estão parando as aulas para falarem do que acontece
no Senado. Essa é a paz de que a gente vai precisar.
Para isso, é preciso muita sabedoria, muita compreensão, mas, sobretudo, muita ﬁrmeza. E ﬁco feliz de ver
que o senhor faz parte daqueles que não abrem mão
da ﬁrmeza, na luta por um Senado melhor.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Cristovam.
A propósito dessa história de acordão, de acordinho, o que seja, dessa mistiﬁcação, desse fetiche em
torno disso, relatei ao Senador Jereissati, ainda há
pouco, no gabinete da Liderança do nosso Partido, a
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conversa que tive com meu ﬁlho de dezessete anos,
que é um futuro engenheiro, que vai fazer vestibular.
Ele tem cabeça de engenheiro e disse – a cabeça dele
funciona mais ou menos assim: “Vou fazer vestibular
para UnB e vou passar, mas não vou cursar. Vou fazer
vestibular para o IME, talvez passe, talvez não passe,
mas não vou cursar. Vou fazer vestibular para o ITA,
não vou passar este ano, com certeza, mas vou me
preparar para, no outro ano, passar. Preciso fazer cursinho especíﬁco para o ITA”. Essa é a cabeça lógica
dele. Ontem, conversando comigo sobre isso, ele me
disse: “Olha, pai, não vejo, matematicamente, nenhuma
possibilidade de prosperar isso contra você. O Presidente do Conselho não deixará, porque ﬁcaria estranho
liberar o Presidente Sarney de onze acusações e fazer
isso contra você, gerando três reações, e uma delas
é a de transformar você numa vítima brutal perante
o País, transformando você numa bandeira”. Isso ele
disse em outras palavras, porque, politicamente, ele
não é ainda uma ﬁgura tão soﬁsticada assim. Mas disse: “Segundo, acirrando os ânimos, seu Partido, seus
companheiros, seus amigos se levantarão. Terceiro, as
coisas se tornarão imprevisíveis até para aqueles que
possam ter tomado essa iniciativa contra você”.
Estou falando nas minhas palavras aquilo que,
com palavras mais simples, meu ﬁlho, de dezessete
anos, disse-me ontem. Eu disse: “Olha, ﬁlho, estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Tive a opção.
A opção fui eu que ﬁz. Ninguém me empurrou para
essa opção”. Há essa história de...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço
a V. Exª um pouco mais de tempo, Sr. Presidente.
Há essa história de destinos entrelaçados. Não
tenho destino entrelaçado com ninguém. Sou casado
pela segunda vez, e meu destino não ﬁcou eternamente
entrelaçado com o da minha primeira esposa. Tomara
que seja meu último casamento! Mas não tenho destino
entrelaçado com ninguém. Tenho destino entrelaçado
com minha própria honra, com minha própria coerência, com minha própria vida.
Portanto, repito, retiraram o bode da sala. Havia
um bode na sala, e o bode saiu da sala. Era algo que
não deveria ter existido, que não precisaria ter existido
e que, se existiu, foi porque meu Partido insistiu em não
se afastar da solidariedade a mim e da luta, fazendo
as representações. Portanto, voltou-se à normalidade.
Entendo dessa forma, com a mesma tranquilidade com
que tenho aqui manifestado.
Agradeço a V. Exª, Senador Cristovam, a solidariedade, a ﬁrmeza com que se porta, o equilíbrio que não
o abandona; esse equilíbrio é fundamental. Nós temos
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de mostrar que é possível se travar uma luta dura, mas
uma luta em que haja espaço para se ter o respeito
pela opinião dos outros, o respeito pela divergência, o
respeito pela diversidade, o respeito pela diferença. E
V. Exª sabe, como ninguém, como fazer isso.
Portanto, aqui vai minha homenagem e o agradecimento pela manifestação de fraternidade que sempre
dedicou a este seu companheiro, ao longo de todo esse
processo, e que, simplesmente, encaro de maneira
muito natural, muito normal. Agradeço a V. Exª.
Concedo aparte ao Senador Tasso Jereissati. Em
seguida, eu o concederei ao Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Arthur Virgílio, confesso a V. Exª que eu não tinha a
menor preocupação em relação ao andamento da representação que foi feita contra V. Exª, até porque não
era propriamente uma representação em função de
um comportamento de V. Exª que viesse a ferir o decoro ou a ferir a ética nesta Casa, mas era, claramente,
uma retaliação política. E o Conselho de Ética, Senador
Cristovam, evidentemente, não é um fórum político. É
um fórum que trata de questões especíﬁcas, acima dos
partidos políticos, e que defende a instituição, não um
partido ou outro. Defende o padrão mínimo que uma
instituição como o Senado Federal precisa ter. Eu não
tinha preocupação em relação a isso, porque isso não
cabia ao Presidente do Conselho de Ética, não haveria
justiﬁcativa que o pudesse levar adiante nessa atitude.
Por outro lado, sei que isso é incômodo para qualquer
um de nós. Por mais limpa que seja a sua vida, por mais
transparência que se tenha tido em toda a vida política,
pessoal, privada, não é cômodo se ver na situação de,
todos os dias, ter de se explicar diante das câmeras de
televisão no País inteiro, dizendo que nada fez de errado.
Isso é incômodo principalmente para aqueles que têm
brio, amor próprio e nome a zelar e que, nesse nome,
têm seu maior patrimônio. Ninguém gosta disso, nunca
ouvi alguém dizer que gostaria de ir para o Conselho, por
mais tranquilo que estivesse em relação à sua vitória, à
sua inocência. Diz o Senador Jarbas Vasconcelos que,
em política – não é só em política, até no casamento
–, se você tem de se explicar toda a vida, a situação
não é boa, não é cômoda. E é isto que se tentou fazer:
obrigar quem estava evidentemente na ofensiva – V. Exª
estava à frente de uma ofensiva muito grande – a sair da
ofensiva e a passar a se explicar. E tem se tentado fazer
isso aqui com vários outros Senadores, para que eles
venham aqui se explicar, igualando todo mundo nesse
jogo. Diante de tudo isso, vi que V. Exª, em nenhum momento, deixou-se intimidar, mudou sua conduta, mudou
sua atitude em relação aos problemas que existem aqui
hoje no Senado, nem titubeou na perspectiva de que,
para que tivesse alguma tranquilidade pessoal, viesse
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a mudar de postura e viesse a mudar de atitude. Sou
seu companheiro de Partido, e V. Exª nunca me deu
uma palavra no sentido de “maneirar um pouco, para
que as coisas se acomodem melhor”. Está aqui o Senador Cristovam, aliado nosso constante nessas causas.
Com certeza, S. Exª é testemunha de que nunca também foi procurado nesse sentindo. Nunca isso ocorreu.
Sempre manteve sua coerência, sua coerência política,
sua coerência pessoal, sua postura muito ﬁrme. Isso faz
com que, quaisquer que sejam as ameaças que voltem
a acontecer, V. Exª se torne uma ﬁgura cada vez mais
impermeável a esse tipo de ameaça. Por isso, de qualquer maneira, apesar de, como eu disse, em nenhum
momento ter me preocupado quanto ao destino dessa
representação, eu queria parabenizá-lo. Esse fato libera
sua pessoa para continuar na luta do cotidiano, na luta
que vinha mantendo, sem ter de carregar esse incômodo e essa perspectiva sempre desagradável.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Tasso Jereissati. Agradeço a V. Exª também pela amizade, nunca esquecendo aquele incidente que levou alguns a criticarem V. Exª. V. Exª nele se
envolveu em minha defesa, por lealdade, por absoluta
devoção fraterna a este seu companheiro.
Mas temos visto uma certa luta que se trava na
escuridão contra muitos de nós. É uma luta sibilina, traiçoeira, de certa forma covarde, porque vem de pessoas
que dominam dados tolos e sem relevância, na maior
parte dos casos, da vida dos Senadores, sem que nós
outros detenhamos esses dados, ou seja, é o velho
vício de termos um poder tão longo quanto aquele que
foi exercido pela Diretoria-Geral passada nesta Casa.
É uma luta sibilina, repito, uma luta traiçoeira.
Por outro lado, se isso a mim tem causado algum
tipo de aborrecimento – e não fujo deles, senão teria escolhido outra carreira –, percebo que mexeram com mais
um – foi o Senador Sérgio Guerra, foi V. Exª um dia, foi o
Senador Cristovam outra vez, foi não sei mais quem –,
e a própria tática foi se desmoralizando, a própria tática
foi não pegando mais. A maldade que intentaram contra
o Senador Sérgio Guerra foi desmontada em segundos.
Fico feliz de, com algum sacrifício pessoal, ter contribuído para isso, porque a tática se desmontou na medida
em que obraram contra mim essa atitude, trabalharam
contra mim essa atitude, que não foi a correta, que não
foi a mais ética, a mais justa.
Vamos, portanto, deixar bem nítido que há uma
certa força que não quer permitir a transição desta
Casa para os tempos que ela vai viver. Eu sempre
disse que, se tivéssemos vencido nós as eleições,
nós faríamos, sob a liderança do Senador Tião Viana,
alguma mudança. Não faríamos toda a mudança ou
não faríamos quase toda a mudança; faríamos algu-
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ma mudança, porque haveria limitações e injunções.
O Senador Tião Viana concorda comigo, já ﬁzemos
essa análise juntos, de maneira muito fraterna, muito
querida, muito amiga. Como, na verdade, havia forças
que não queriam as mudanças, estas estão saindo, as
mudanças estão sendo operadas.
Aquele projeto que foi de iniciativa sua, proposto
à bancada, em que tive a honra de ser o segundo signatário – o primeiro foi o Presidente Sarney –, naquele primeiro momento da crise, precisa ser votado. O
projeto estabelece mandato para o Diretor-Geral, dois
anos de mandato, mais um termo, no máximo, com
obrigação de referendo pelo plenário e com o direito
de um voto de desconﬁança de 41 Senadores ou de
metade mais um dos Senadores. O plenário poderá
demitir também. Não é só o Presidente quem demite
a partir da aprovação desse projeto aprovado; quem
demite também é o plenário da Casa.
Há outra mudança que julgo signiﬁcativa. Hoje, há
aqui um funcionário público que considero bastante correto, o Dr. Haroldo Tajra. Ele é bastante correto. Ele me
disse algo que me chamou a atenção, e já tive ocasião
de abordar aqui da tribuna isso. Ele disse que eles, funcionários públicos, devem se portar como se fossem ser
auditados daqui a dois meses, daqui a dois anos ou daqui
a um ano e meio, ou seja, devem estar sempre prontos
para a auditagem. Devem estar sempre prontos e sempre atentos à ideia da auditagem. Não se auditava esta
Casa há quinze anos! Esta Casa precisava ser auditada,
está sendo auditada. Logo, as mudanças virão, as mudanças surgirão, as mudanças se imporão, até porque
é uma dívida que a Casa tem para com a Nação lá fora.
Temos de começar a analisar esta Casa de maneira mais
profunda, mais ampla, mais lúcida. Esta Casa tem de se
casar com o que dela espera nas ruas, lá fora.
Tampouco tive qualquer receio em relação a essa
coisa de Conselho de Ética. Recebi manifestações que
não me surpreenderam, como a do Senador Inácio
Arruda, do PCdoB, pelos jornais. Ninguém procurei,
não procurei o Senador Inácio Arruda. Houve manifestações muito claras, em bloco, da Bancada do PT,
reaﬁrmadas pelo Líder Mercadante, reaﬁrmadas pelo
nosso candidato à Presidência do Senado, Senador
Tião Viana. Houve a unidade do bloco de Oposição.
Não sei se mesmo o Partido que fez a representação
votaria inteiro contra mim numa eventualidade dessas.
Tenho até a impressão de que não seria assim. O fato
é que não era uma manobra fadada a chegar a bom
termo. Ela apenas ampliaria o desgaste de quem a
propôs, não tenho dúvida disso.
Mas V. Exª tem muita razão quando reaﬁrma nosso
compromisso com essa luta, que é inarredável, absolutamente inarredável. Vamos cumprir com esse com-
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promisso, vamos cumprir com esse desígnio. E vamos
cumprir com esse desígnio, Senadora Lúcia Vânia, de
maneira muito ﬁrme, muito honrada, com postura, com
compostura, com seriedade, com respeito pela Casa,
com respeito pelo decoro da Casa, com respeito pelo
comportamento dentro da Casa, mas, ao mesmo tempo,
exercitando, à exaustão, nosso direito de dizermos aquilo
que venha ao nosso cérebro e ao nosso coração.
E momentos muito duros... Nós tivemos oportunidade de enfrentar o regime autoritário. Não haveria
como – quem quer que seja, qualquer força – tolher nossa voz, tolher nossa manifestação ou impedir que, livremente, nos postássemos ou nos colocássemos diante
dos desaﬁos que estão postos perante a Casa.
Senador Flexa Ribeiro, com muita honra.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Arthur Virgílio, V. Exª tem o reconhecimento de toda a
Nação brasileira pela forma destemida e competente
com que V. Exª se coloca sempre em defesa da moralidade, da honradez, dos interesses nacionais, acima
de qualquer questão. Como disse, V. Exª tem serviços
prestados à Nação brasileira no Congresso Nacional,
no Executivo, quando foi Ministro do Governo Fernando Henrique Cardoso, no seu Estado, e é um aguerrido defensor da moralidade. V. Exª nunca tergiversou
sobre essa questão. V. Exª tem se portado de forma
a não deixar dúvidas a nenhum brasileiro sobre sua
postura. E, aqui, por outros companheiros seus, já foi
mencionado que, em nenhuma hipótese, V. Exª faria
acordo de qualquer tipo para que não prosperasse a
representação no Conselho de Ética. V. Exª...
(Interrupção do som.)
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – ...já colocou
que nada e coisa nenhuma vai mudar a sua postura na
tribuna, de denunciar os malfeitos, de cobrar as ações que
coloquem, como V. Exª bem citou, o Senado Federal em
sintonia com a sociedade. É difícil, Senador Arthur Virgílio!
V. Exª anda no seu Estado, como os outros Senadores
também – eu, no Estado do Pará – e é difícil conviver
com a situação em que nos encontramos aqui! Mas V. Exª
e todos aqueles que clamam para que o Senado possa
voltar à normalidade, fazendo as reformas que aqui foram citadas – e é necessário que elas possam vir o mais
rápido possível –, têm o apoio da sociedade brasileira.
V. Exª tem o apoio, evidentemente, do seu Estado, mas
também do Brasil como um todo. Eu quero parabenizá-lo
e dizer que V. Exª conta com a solidariedade e o apoio de
todos os seus companheiros: companheiros de partido,
que temos a honra de sermos liderados por V. Exª, mas,
como V. Exª bem colocou, de outros partidos, não só da
oposição, como da própria base do Governo, que estão
solidários à forma como V. Exª tem se portado nesta tri-
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buna. É uma honra, para mim, ser seu liderado. E tenha
certeza absoluta de que V. Exª tem o respeito não só dos
amazonenses. V. Exª tem uma ligação muito forte com
o meu Estado, o Estado do Pará. V. Exª é muito querido
no Estado do Pará e também é muito querido por onde
anda, em todo o território brasileiro. Parabéns pela forma
destemida da sua representação honrosa do Estado do
Amazonas no Senado Federal!
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Flexa. Na verdade, eu registrava hoje,
no programa de televisão de que participei – gravação
que vai ao ar logo mais –, que não me preocupam os
e-mails que recebo que dizem que estão fartos de crise,
ora na Câmara, desta vez no Senado, e que reﬂetem
saudades dos tempos da ditadura militar, porque sinto
que isso é um desabafo, é um saudosismo que não
cabe. A democracia é o caminho que o Brasil tem de
seguir. Mas me preocupam uns poucos e-mails que já
recebo dizendo que o Brasil deveria adotar o sistema
unicameral. Sou completamente contra. Entendo que
a tradição republicana brasileira é sábia...
(Interrupção do som.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ... ao
estabelecer o bicameralismo. Mas hoje, neste momento,
há quem diga que o Senado é expletivo, que o Senado
é desnecessário. E o nosso dever é mostrar que não,
que a Casa que sempre primou pela sabedoria, à altura
dos seus 183 anos de idade, à altura dos seus 183 anos
de história, mais do que sesquicentenária, tem o dever
de saber superar, a quaisquer custos, todas as suas
crises, porque esta Casa representa um dos pilares
nos quais se sustenta a democracia brasileira.
Senador Edison Lobão Filho, por favor.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Senador Arthur
Virgílio, ontem assisti, com muita atenção, ao pronunciamento do Senador Tasso Jereissati nesta tribuna e
ouvi, atentamente, o aparte do Senador Marconi Perillo
– por coincidência, os dois estão ali, na Mesa Diretora
–, quando ele aﬁrmava que, no início da sua vida pública, se inspirou na carreira política do então Governador
Tasso Jereissati. E eu senti uma pequena relação com a
minha própria vida. Poucos sabem, mas, há mais de 20,
25 anos, eu, muito jovem, empresário, abri um escritório
em Manaus, sua terra natal. V. Exª era Prefeito, nessa
época, de lá, e foi quando nos conhecemos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É
verdade.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Desde essa
época, além dos meus familiares, é claro – meu pai e
minha mãe, meus genitores, que são políticos –, eu coloquei a imagem de V. Exª como também um dos meus
ídolos, tal qual o Senador Marconi fez com o Senador
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Tasso Jereissati, que, por coincidência, também era
um dos meus ídolos, o Senador Tasso Jereissati, pela
revolução que fez em seu Estado, o Ceará. Como somos vizinhos, Estados vizinhos, todos os maranhenses
têm uma admiração grande pelo ex-Governador Tasso
Jereissati. Mas especiﬁcamente V. Exª, pela alma combativa, pelo porte do político que V. Exª é, sempre me
inspirou, pela coragem que V. Exª sempre teve. E eu
confesso que, nesses últimos tempos aqui, no Senado, tenho ﬁcado muito triste em ver que V. Exª teve que
passar parte do seu tempo fazendo uma defesa que
acho inteiramente desnecessária, tirando o tempo que
V. Exª tem para defender as verdadeiras causas do seu
Estado – as quais tem defendido, ao longo dos últimos
anos, com tanto vigor e tanta competência –, um Estado
que precisa de defesa. O Amazonas precisa de defesa,
e V. Exª tem cumprido muito bem esse papel.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Entristeceu-me
que V. Exª tivesse essa perda de tempo, podendo se
concentrar em outras coisas. Mas, hoje, confesso que
meu coração está alegre, porque permite a V. Exª, de
novo, poder se centrar nos grandes temas, nos temas
importantes. Quando eu entrei no Senado, há um ano
e tanto, não imaginei que ia perder o meu tempo ouvindo debates como os que eu ouvi aqui, nesta Casa.
Eu imaginei que estava adentrando a Casa que todos
diziam que era o paraíso. Eu quero confessar a V. Exª
que considero isto aqui não o paraíso, mas o purgatório, aproximando-se do inferno. Mas acho que, por
estarmos no purgatório, ainda temos chance de voltar
ao paraíso. E o paraíso, no meu entender, é a oportunidade de nós estarmos aqui discutindo temas construtivos, com debates progressistas para o nosso País,
e não discutindo coisas menores. É nisso que eu acho
que V. Exª se encaixa perfeitamente, contribuindo para
o crescimento do nosso País, mormente para o crescimento do seu Estado. E é essa ﬁgura que eu quero
levar daqui do Senado sempre, que é a ﬁgura que eu
tenho da minha infância, da minha adolescência: a do
Senador combativo, que luta pelos seus ideais de vida
e que acredita; luta porque acredita e luta com coragem. Essa é a imagem que eu tenho de V. Exª e é a
imagem que o Brasil todo, eu tenho certeza, também
tem. Quero confessar, para ﬁnalizar, que hoje estou
alegre pelo fato de o Conselho de Ética ter perpetrado
um ato de justiça em direção a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Lobão Filho.
Faço dois registros. Primeiro, que me recordo plenamente do tempo em que conheci V. Exª. E mais: no
meu primeiro mandato de Deputado Federal, eu era
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do MDB, que virou PMDB, e seu pai, do PDS. Seu pai
é um excelente orador, e nós tivemos momentos que
considero inesquecíveis de debates. Aliás, o líder do
seu pai era o Nelson Marchezan, que morreu ﬁliado ao
meu partido. E havia um grupo de vice-líderes de peso
intelectual: Edison Lobão, Jorge Arbage, Amaral Neto
– 1º vice-líder, homem combativo, corajoso, desabrido,
enﬁm. Nelson Marchezan era, ele próprio, a imagem da
palavra que empenhava e que cumpria quando a empenhava. Havia alguns outros, como Siqueira Campos,
valente como ele só. E havia outros, era um grupo. Havia
um do Piauí de cujo nome não me lembro – o Senador
Mão Santa talvez se lembre –, um professor universitário. Era um grupo. O nosso grupo de vice-líderes era,
modéstia à parte, bom, mas o grupo de vice-líderes do
PDS era muito bom. Os debates eram muito intensos,
muito intensos. Chegavam às raias – da agressão, jamais – da hipérbole, enﬁm. E eu travava debates com o
seu pai, que, depois, adotou uma postura mais de bastidores, mas debates muito fortes, muito expressivos,
dos quais eu me lembro com saudade.
Obviamente, as contingências da vida nos levam
a... Se tive coisas a explicar, passei a explicá-las, mas
ﬁque absolutamente seguro V. Exª de que, ao longo de
toda a minha trajetória, procurei agir sempre com sinceridade, muitas vezes agradando, outras desagradando;
muitas vezes errando, outras acertando, mas acertando,
errando, agradando ou desagradando, de boa-fé.
E o aparte de V. Exª vem no tom amigo, no tom
fraterno, que me faz também ter por V. Exª e por sua
família muita estima, inclusive por sua mãe, Deputada Nice Lobão, minha amiga, que foi uma boa companheira de base de apoio ao Presidente Fernando
Henrique, inclusive.
Agradeço a V. Exª pelo aparte, de coração.
Senadora Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Arthur,
acredito que o resultado do Conselho de Ética hoje era
o esperado por todo o povo brasileiro. V. Exª, durante
todo esse período, foi transparente, não escondeu absolutamente nada da sua vida. E, ao mesmo tempo,
continuou sendo um crítico daqueles que se escondem
debaixo do silêncio para enfrentar as situações. V. Exª,
mais uma vez, deu uma demonstração de coragem. E
sua trajetória é conhecida no Brasil inteiro. O Senador
Flexa Ribeiro falava do seu prestígio no Estado do Pará.
Pois saiba que, no Estado de Goiás, V. Exª é referência. Quando V. Exª sobe à tribuna aqui, no Senado da
República, o Estado de Goiás para para ouvi-lo. Todos
conhecem a sua lealdade, a sua determinação e a sua
coragem. Portanto, o que aconteceu hoje era mais do
que previsível. V. Exª vai continuar sendo aquele cobrador impertinente, que se faz todo dia presente na
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tribuna, e nada vai levá-lo a afastar-se do seu papel de
líder da oposição. E tenha a certeza, Senador Arthur,
que todos nós, seus companheiros e amigos, estamos
orgulhosos. Orgulhosos da forma corajosa, da forma
transparente, da forma leal que V. Exª abriu sua vida
durante esse período todo na sua defesa legítima, o que
resultou no desfecho que hoje aconteceu no Conselho
de Ética. Leve a solidariedade de seus companheiros,
especialmente a minha, que o conhece, que o admira,
que o tem como um Líder extremamente competente e
que o respeita profundamente! Tenho a certeza de que
o meu Estado e o povo brasileiro, hoje, sabem que o
que aconteceu aqui, ao contrário do que querem colocar, jamais será, ou foi, fruto de acordo, conhecendo V.
Exª como todos nós conhecemos. A transparência e a
coragem são atributos, sem dúvida nenhuma, inquestionáveis da personalidade e do comportamento de V.
Exª. Muito obrigada. Felicidade para V. Exª!
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Senadora Lúcia Vânia. V. Exª tem sido também para mim a imagem da lealdade, da decência, da
dedicação como companheira. E, nas horas difíceis por
que passa um líder de bancada, V. Exª sempre tem sido
aquela voz corajosa, ﬁrme, que a sua aparência frágil...
Aparentemente frágil, mas sua aparência feminina, excessivamente marcante... V. Exª sabe desse contrate
entre a sua feminilidade e a sua fortaleza. Nessa hora, V.
Exª se manifesta. Manifesta-se sempre com muita força.
Nas nossas reuniões, sua voz é sempre uma das vozes
mais ﬁrmes a indicar caminhos. Esses meus seis anos,
indo para sete anos, de liderança no PSDB, tempo muito
longo, dá para se conhecer muito bem as pessoas. E V.
Exª é alguém que eu conheço muito bem. De maneira
muito clara, nós temos que continuar trilhando os nossos
caminhos: de maneira respeitosa em relação ao País,
de maneira respeitosa em relação ao Senado, mas de
maneira exigente, cobrantina em relação ao Senado, em
relação a quem tenha pecados a purgar aqui no Senado, porque – nós vamos dizer algo que é lugar comum,
mas, mais do que nunca se impõe –, tenha havido o
que tenha havido e haja o que houver, para nós, a luta
continua, Senadora Lúcia Vânia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio,
o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Concedemos a palavra ao orador inscrito, Marconi Perillo,
que é do PSDB e é o 1º Vice-Presidente desta Casa.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
minhas congratulações ao Líder Arthur Virgílio pelo
pronunciamento duro, altivo, porém sensato e equilibrado, descartando quaisquer hipóteses, quaisquer
entendimentos ou acordos relativos aos processos que
ora tramitam no Conselho de Ética.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado
deﬁnitivamente não é uma Corte de Justiça e, assim,
não tem ritos processuais tão estanques e rigorosos
como vemos nos processos que correm nas diversas
instâncias e tribunais.
Mas o fato de ser uma Casa onde o debate se
trava no campo da ideologia política e partidária, onde
o poder se exerce num equilíbrio entre a força da maioria e a capacidade de articulação da minoria, não pode
fazer este Parlamento se afastar de princípios caros à
República e à democracia.
O embate das forças políticas não pode se dar
em prejuízo do devido rito processual, nem para se
acusar, nem para se defender, e vice-versa.
Feitas as representações no âmbito do Conselho de Ética, é de bom alvitre garantir a apreciação
da matéria e assegurar, sem pestanejar ou hesitar, o
legítimo direito de ampla defesa e do contraditório aos
respectivos representados.
Angustia-nos, portanto, não só como Senador, mas
particularmente como 1º Vice-Presidente da Casa, o esforço de determinados grupos em tentar encerrar por meio
de ritos sumários, na pressão às vezes, processos que,
em última instância, colocam em questão a prevalência
da ética, da moral e da razoabilidade no exame das matérias no âmbito do Conselho de Ética desta Casa.
Não se trata, aqui, de tomarmos partido em favor
das denúncias contra o Senador José Sarney, por quem
nutrimos respeito pela sua história, especialmente no processo de transição da ditadura para a democracia e também em relação a muitas mudanças que foram feitas aqui
ao longo de suas três gestões, ou em defesa de Arthur
Virgílio, a quem inegavelmente respeitamos e apoiamos
como amigo, Líder e companheiro de partido.
O que queremos é ressaltar a necessidade de se
fazer predominar na Casa o respeito ao Regimento Interno
e ao processo legislativo, sem manobras oportunistas ou
casuísticas. Procedermos de forma contrária aos limites
da razoabilidade é o mesmo que virar as costas ao clamor
da opinião pública, é colocar em risco a credibilidade e o
papel do Senado no contexto da República.
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Quando uma Casa, que tem como patrono maior
Rui Barbosa, se afasta do devido rito processual, aproxima-se necessariamente da exceção e da excepcionalidade, marcas características de regimes contrários
à República e à democracia, nódoas de sistemas que
julgam ao sabor da conveniência e do oportunismo.
Se não encontrarmos um caminho para examinarmos devidamente todas as denúncias que são
apresentadas no Conselho de Ética, isso servindo de
parâmetro para todas, sem exceção, ainda que em
instância recursiva, será difícil trazer o Senado à normalidade tão necessária para que apreciemos os projetos que tramitam na Casa e que são de tão grande
relevância para o País.
Sem dúvida, precisamos de uma agenda positiva, de uma agenda aﬁrmativa em favor da apreciação
de projetos de extrema relevância para a sociedade
brasileira. Mas essa agenda positiva não pode ser a
bandeira para nos eximirmos da devida tarefa de julgar nossos Pares quando necessário, condená-los ou
absolvê-los, conforme os autos do processo.
A questão que se coloca, portanto, não pode se
restringir à prevalência do poder avassalador da maioria, tampouco da intransigência da minoria. A questão
que se coloca não pode se limitar a um equivocado
desejo de ignorar a realidade dos fatos em favor ou
em prejuízo de quem quer que seja.
Somos, portanto, pela devida apreciação de todas as representações protocoladas no Conselho de
Ética, assegurada a isenção no exame de cada uma
delas, bem como, repito, o amplo direito à defesa e o
princípio do contraditório.
Esse é – sem qualquer dúvida – o caminho para
resgatarmos os limites da urbanidade e da convivência entre as diversas correntes políticas e partidárias
existentes nesta Casa. Esse é – sem qualquer hesitação – o percurso para reaﬁrmarmos o papel do
Senado Federal no contexto da República e da vida
democrática brasileira.
Portanto, nos atenhamos ao devido processo legislativo. Não vamos conspurcar o processo, que deve
ser levado aqui como um rito a ser observado como se
fosse algo absolutamente necessário para manutenção
do equilíbrio e da credibilidade do Senado.
Mas, Senador Mão Santa, ainda em tempo, gostaria de dizer a todas as Srªs e aos Srs. Senadores
que, há alguns dias, o Presidente da República, numa
entrevista intempestiva dada no exterior, disse que o
problema relativo às denúncias feitas ao Presidente
da Casa, Senador José Sarney, servia de interesse ao
PSDB e ao Senador Marconi Perillo, a mim, que, como
1º Vice-Presidente do Senado, gostaria de ganhar a
Presidência da Casa, no tapetão, ou gostaria de ser
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Presidente sem o voto dos colegas. Ou seja, que todas
essas denúncias, que todo esse debate travado aqui no
Senado teria como objetivo levar-me à Presidência da
Casa, como se fosse uma espécie de golpe planejado
pelos parlamentares da oposição.
Isso seria cômico, Senador Arthur Virgílio, queridos Senadores Wellington e Lobão Filho aqui presentes, se não fosse trágico, se não fosse ridículo. Isso
só pode partir de quem partiu. Em momento algum
procurei atuar, como 1º Vice-Presidente da Casa, de
forma golpista ou procurando atacar a quem quer que
seja, quer na Mesa, quer aqui no Plenário, objetivando
a minha ascensão nesta Casa. Eu estou satisfeito onde
estou, muito reconhecido aos meus pares, aos companheiros do PSDB, que me indicaram para compor a
Mesa da Casa, a 1ª Vice-Presidência da Casa.
Estou absolutamente satisfeito com a função que
exerço hoje de 1º Vice-Presidente da Casa e por estar
colaborando, ao lado do Senador Mão Santa, do Senador
Claudino e de outros colegas, nesse processo de mudanças que está acontecendo aqui, no Senado Federal.
Nesses últimos seis meses, muitas foram as mudanças administrativas aprovadas pela atual Mesa Diretora. Nenhum ato secreto foi editado nesse período
em que sou o 1º Vice-Presidente da Casa. As verbas
indenizatórias todas estão agora na Internet. A questão
das passagens foi regulamentada. A discussão em torno dos cargos, quase duzentas diretorias, foi colocada
pela oposição, e este assunto está sendo debatido. E
eu espero que seja resolvido rapidamente.
Na minha opinião, nós não deveríamos ter mais do
que oito diretorias aqui no Senado, Senador Arthur Virgílio,
e acho que nós deveríamos avançar ainda mais, deveríamos reduzir cargos comissionados, reduzir o número de
comissões de onze para oito, quem sabe, reduzir todas
as despesas em todas as áreas aqui da Casa.
Acho que nós deveríamos, enﬁm, continuar todas essas mudanças que estão sendo feitas e dar um
grande choque no sentido de que não houvesse mais
nada na Casa que não fosse absolutamente transparente aos olhos da opinião pública. Digo isso porque,
na qualidade de 1º Vice-Presidente, participei e cobrei
muitas dessas mudanças.
Ainda existem muitas mudanças a serem feitas e,
principalmente, acho que ainda falta aqui no Senado
Federal a volta da credibilidade em relação a todos os
Senadores e Senadoras.
Enquanto houver, em relação a quem quer que
seja, algum tipo de suspeita, certamente a população
brasileira não dará credibilidade a nós Senadores e
Senadoras.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permita-me,
Senador Marconi?
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Senador Arthur Virgílio, antes de conceder o aparte – vou
conceder ao Senador Wellington, depois a V. Exª –, gostaria de dizer que, na qualidade de 1º Vice-Presidente
do Senado, defendo aqui que os ritos processuais sejam
rigorosos, que os ritos processuais sejam cumpridos,
que o Regimento Interno da Casa seja cumprido, para
que não paire dúvida diante da opinião pública em relação à nossa lisura, à nossa seriedade, e que a nossa
credibilidade possa voltar junto a todos aqueles que
precisam de uma instituição como esta: serena, forte,
equilibrada e, sobretudo, cumpridora dos seus deveres no sentido de aprimorar a legislação, garantindo
melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
Concedo a palavra, com prazer, ao Senador
Wellington Salgado.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Senador Marconi Perillo, V. Exª sabe que, nas
questões discutidas aqui, eu tenho lutado ao lado do
meu partido, muitas vezes tomando posições partidárias
e posições, também, em relação à tranquilidade da minha consciência depois que eu passar pelo Senado. É
muito importante que eu esteja aqui no pronunciamento
de V. Exª, porque, em momento algum... E aí eu quero falar daqui. Tenho sido colocado como um dos integrantes desta grande discussão que está acontecendo
no Senado, muitas vezes até fugindo ao nível devido,
mas eu até queria colocar para V. Exª e para os telespectadores da TV Senado o comportamento de V. Exª
como Vice-Presidente desta Casa. V. Exª tem conduzido
todo o processo dentro do Regimento, tendo inclusive
o Partido de V. Exª tomado outra posição. Mas V. Exª
nunca fugiu da posição de Vice-Presidente sem tomar
um partido quando está exercendo a sua condição de
Vice-Presidente. Eu queria deixar bem claro para V. Exª,
para os telespectadores da TV Senado, para aqueles
que estão ouvindo a Rádio Senado, a lisura com que V.
Exª tem conduzido este momento difícil para o Senado
Federal. Trata-se de um momento trágico e triste para
60 Senadores, porque, se V. Exª notar – e eu quero me
incluir no grupo que não é o dos 60 Senadores –, cria-se
um conﬂito, discute-se, e 60 Senadores que não estão
tomando posição em discussão alguma acabam sendo
sacriﬁcados pela exposição que este grupo de 10 ou 15
Senadores, do qual eu participo, faz do Senado Federal.
A discussão pode seguir os critérios regimentais que a
Casa tem. Não tem por que Senadores ﬁcarem se atacando da tribuna. Não acredito que um Senador possa
ser mais forte do que a própria Casa. Historicamente,
está demonstrado que não pode, não acontece, é impossível acontecer. Mas esses demais Senadores, os
65 ou 68 Senadores que não estão participando desse
confronto, muitas vezes até partidário, estão sendo mui-
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to prejudicados. Mas, voltando ao assunto, V. Exª tem
se conduzido perfeitamente, eticamente, corretamente,
como Vice-Presidente desta Casa. V. Exª sabe que eu
apoio este Governo, tenho um carinho especial pelo
Presidente Lula, acho que é muito bom o governo que
ele está fazendo. Porém, neste ponto, se o Presidente
declarou isso, na posição que V. Exª tem tomado, não
é verdadeiro. Não é verdadeiro! E é bom que os telespectadores da TV Senado saibam o seguinte: não vai
acontecer, mas, se houvesse licença, V. Exª assumiria; se
houvesse renúncia, em cinco dias teria que haver nova
eleição. Então, V. Exª não teria aí grandes vantagens. E
V. Exª, como bem diz, está conduzindo muito bem seu
trabalho como Vice-Presidente. Conheço V. Exª desde
a primeira caminhada, lá em Goiás, quando ganhou
aquela eleição saindo de 1%, fez um governo reeleito,
revolucionou o Estado de Goiás. Embora estando em
posição partidária contrária, não posso deixar de ter o
respeito pela sua história, pelo trabalho que fez junto a
Goiás e pelo carinho, como amigo, que tenho por V. Exª.
Então, não poderia deixar este momento passar e aceitar,
como membro de apoio ao Governo, a colocação feita
pelo meu Presidente querido, Presidente Lula, quanto a
V. Exª. Acho que alguém não passou corretamente a ele
a informação de como V. Exª tem se comportado dentro
desse processo todo. Então, queria colocar aqui esse
meu depoimento com relação à condução do processo
por V. Exª como Vice-Presidente dessa Casa.
O SR. MARCONI PERILLO (PMDB – MG) – Senador Wellington Salgado, agradeço muito o aparte
corajoso e extremamente correto de V. Exª e também
o seu depoimento. V. Exª me conhece há muito anos,
sabe como é minha conduta na vida pública, sabe
que tenho espírito público, sou um democrata, sou
um republicano.
Não quis comentar essas aﬁrmações do Presidente da República, que já se deram há quinze, vinte
dias, até porque não dei muita importância a elas.
Mas, como fui cobrado em alguns e-mails, cobrado
por telefone por algumas pessoas, no sentido de que eu
pudesse falar um pouco sobre esse assunto, já que as
pessoas que me conhecem sabem que eu jamais seria
capaz de um gesto ardiloso, buscando ascender, pisando em alguém ou de maneira inescrupulosa. Na minha
vida, sempre procurei crescer, subir as muitas escadas,
trabalhando duro, trabalhando de forma séria.
Mas o aparte e o depoimento de V. Exª me tranquilizam muito a alma, o espírito, e só demonstram o
respeito mútuo que temos um pelo outro e sua seriedade na relação que sempre manteve comigo. Agradeço,
de coração. Muito obrigado.
Concedo o aparte ao Senador Arthur Virgílio.
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O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Marconi, acho que eu posso, de cadeira, dar um depoimento sobre V. Exª. Eu conheci V. Exª um jovem
Deputado que se aﬁrmou, certa vez, da tribuna de
apartes da Câmara, logo na sua estreia, defendendo
uma posição, não me lembro qual, mas uma posição
impopular. Eu percebi que ali estava um valor. V. Exª,
depois, em um gesto de enorme desprendimento, de
enorme generosidade, enfrentou uma luta que parecia
impossível, enfrentou um político com uma densidade
eleitoral e com a experiência de um Iris Rezende, senador, ministro, governador, uma popularidade muito
consolidada até aquela altura e, hoje, me parece, ainda
um nome forte em Goiás. V. Exª, baseado na sua crença
e contra a expectativa dos seus amigos de verdade, que
queriam preservar seu mandato, sua carreira pública,
V. Exª enfrentou aquela luta e venceu. Depois, no desdobramento, se reelege Governador, realiza uma obra
de transformação econômica e social em Goiás, que,
aliás, é um precursor do que hoje é o Bolsa Família e
do que foram os programas sociais do Governo passado, do Governo do Presidente Fernando Henrique.
V. Exª iniciou tudo isso lá no Estado de Goiás. V. Exª
faz um Governo bom e se elege Senador, com votação
expressiva. É um homem maduro e tem demonstrado essa maturidade, seja na lealdade ao seu Partido,
seja na postura impecável como 1º vice-Presidente
da Casa. V. Exª faz exatamente o papel que lhe cabe,
de modo que não haja queixas – e não há – por parte de nenhum membro da Mesa em relação a V. Exª,
sem que V. Exª perca o que é algo muito forte entre
os seus companheiros: o respeito e a benquerença
dos seus companheiros, que veem em V. Exª sempre
uma ﬁgura leal e presente em cada momento, sobretudo nos momentos mais duros. V. Exª não faz falta,
não se faz ausente nessa hora. Portanto, eu me sinto
muito feliz e confortável em poder lhe dar este aparte
e dizer que o PSDB tem orgulho de ter entre os seus
quadros alguém do seu calibre, alguém do seu valor.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Senador Arthur Virgílio, o Presidente da República, às
vezes, faz alguns comentários nos bastidores ou deixa
vazar que tem restrições à minha pessoa. E é engraçado, neste País, que as virtudes de um homem público
muitas vezes se transformam em defeitos. Quais são
os meus defeitos aos olhos dos poderosos deste País?
Ter dito ao Presidente ou ter alertado o Presidente de
que havia mensalão?
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Hoje, existem quarenta pessoas processadas,
denunciadas junto ao Supremo Tribunal Federal. Ter
votado contra a CPMF, colaborando, com isso, com a
redução da carga tributária que inibe a competitividade
no País? Ou ter lido aqui, exercendo a minha função
de vice-Presidente, de Presidente em exercício, a CPI
da Petrobras, Senador Arthur Virgílio, Senador Tasso
Jereissati? Será que esses são pecados, são crimes?
Atuei sempre com espírito público e na defesa dos
interesses maiores da sociedade brasileira. Ou será
que o problema é que eu seja um político que tenha
lado? Eu não sou cooptável, Senador Arthur Virgílio,
Senador Tasso Jereissati, Senador Wellington – o senhor me conhece. Eu tenho um lado. Conceitualmente, ideologicamente, ﬁlosoﬁcamente, eu me aﬁno com
muito prazer e honra aos ideais do PSDB, da social
democracia brasileira. Tenho orgulho de ser liderado
por pessoas como V. Exª, Senador Tasso Jereissati,
e por estar num partido de homens que honram este
País, que honraram este País, que honraram as melhores tradições da vida democrática, republicana, da
vida pública, como Mário Covas, José Richa, Franco
Montoro, Sérgio Motta, ou de homens que ainda estão
vivos, como José Serra, Fernando Henrique Cardoso,
Almir Gabriel. Orgulha-me estar em um partido composto de estrelas do mais alto valor moral, do mais
alto conteúdo intelectual e conceitual, como é o caso
do PSDB.
Agora, repito, eu tenho um lado, eu tenho uma
banda na política brasileira, eu acredito no meu partido,
acredito nessa base que se desenha aí, nessa aliança
que se desenha aí, com vistas a apresentar um bom
projeto de futuro para o País. E não sou cooptável.
Repito: eu sou independente. Sou independente para
presidir com altivez, muitas vezes, a sessão, para ser
um vice-Presidente equilibrado, respeitoso a todos os
meus colegas e, por consequência, respeitado por eles,
mas, deﬁnitivamente, Senador Arthur Virgílio, não esperem de mim qualquer atitude de subserviência, qualquer atitude menor que possa macular a minha honra,
que possa macular a minha biograﬁa. Deﬁnitivamente,
Senador Tasso, isso jamais vai acontecer. Eu jamais
aceitei ser cooptado por quem quer que fosse.
Combati o atual Prefeito de Goiânia, o Senador
Iris Rezende Machado, como Deputado Estadual, indo,
todos os dias, várias vezes, à tribuna da Assembléia
Legislativa, estando no seu Partido, o PMDB, na dissidência. Recebi muitas ofertas. Jamais, desde a adolescência, desde a minha idade tenra, aceitei qualquer
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tipo de proposta que não fosse honesta, que não fosse
republicana, que não fosse dentro dos limites daquilo
que eu imagino ser um homem público razoável, coerente, dedicado às suas causas.
Por isso que, às vezes, as pessoas dizem que
não gostam de mim ou que temem, eventualmente,
a minha ascensão. Bobagem. O Senador Wellington
já disse: se porventura acontecesse de o Presidente
Sarney se licenciar, eu assumiria, na interinidade. No
caso de renúncia, eu seria Presidente por cinco dias
e convocaria, imediatamente, eleições.
Agora, eu nunca fui golpista e nem tenho vocação para isso. Uma coisa é defender os legítimos
interesses da Casa de Rui Barbosa, ter uma atitude
aqui republicana, ter altivez, ter espírito público; outra
coisa é exercer a política de forma rasteira ou de forma menor.
Eu concedo, com muito prazer, a palavra ao Senador Tasso Jereissati.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Marconi Perillo, eu me lembro muito bem quando V.
Exª alertou o Presidente Lula que estava acontecendo o mensalão na Câmara dos Deputados deste País.
Naquela época, eu me lembro que V. Exª tinha um excelente relacionamento como Governador que era do
Estado de Goiás, e até deveria ter mesmo, porque,
como Governador do Estado de Goiás, sua relação
com o Presidente tinha um aspecto administrativo
muito importante, que não poderia ser rompido em
função de diferenças partidárias. Mas, naturalmente,
essa convivência traz também uma convivência pessoal que se fortiﬁca. E V. Exª, acreditando que essa
convivência pessoal lhe permitia fazer um alerta ao
Presidente Lula, acreditando nas boas intenções do
Presidente Lula, tornou-se, dali por diante, persona
non grata ao Governo, em função desse alerta. Na
melhor das intenções. Eu me lembro que estive com
V. Exª, que me contou que fez esse alerta na melhor
das intenções, acreditando que, como o Presidente
não sabia, ele ﬁcaria chocado diante do aviso e tomaria as providências necessárias. Se essas providências tivessem sido tomadas, com certeza, não teria
ocorrido toda a crise do mensalão, dos Correios, e não
estaria acontecendo a crise de hoje. Porque a crise de
hoje não deixa de ser uma consequência da crise dos
Correios. À medida em que houve uma certa liberalização dos costumes, já que a maioria das pessoas
envolvidas naquele grande escândalo não foi punida;
pelo contrário, está aí ainda, tranquilamente, na vida
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pública, e alguns até em importantes cargos políticos,
fez com que houvesse uma sensação de impunidade
total neste País...
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – De
banalização.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – De banalização do escândalo. Banalização do escândalo é
a palavra exata. E V. Exª, por sua correção, por sua
boa intenção, passou a ser considerado persona non
grata. Hoje mesmo, vi nos jornais que estaria sendo
montado um esquema, com o patrocínio do Governo
Federal, com o patrocínio do Lula, com o intuito, unicamente, não de derrotar V. Exª, mas de novamente fazer
uma vingança pessoal por causa da sua boa intenção
e do alerta que V. Exª fez ao Presidente da República.
Homens com a carreira de V. Exª – e acompanhei a
sua primeira candidatura ao governo –, que começou
lá de baixo,nas pesquisas tinha quase nada, enfrentado todo o poder tradicional do Estado de Goiás, não
vai se amedrontar agora, diante dessas forças que dizem que estão se organizando simplesmente por uma
vingança pessoal. Até porque seu trabalho como Governador do Estado de Goiás por duas vezes é muito
mais forte do que essas ameaças, e sua postura aqui
também. E como seu companheiro dentro deste Senado, em nenhum momento eu vi um movimento seu,
um movimento seu sequer, que tivesse o intuito de
aproveitamento pessoal das circunstâncias para chegar à Presidência do Senado, para ser Presidente do
Senado. Pelo contrário, foi sempre a mais eqüidistante
e equilibrada possível, apesar de manter a lealdade ao
Partido e às posições do Partido, mas mantendo-se,
o máximo possível, longe das discussões em função
da sua posição de Vice-Presidente. Então, só posso
encorajá-lo. Não preciso encorajá-lo, mas quero dizer
que a postura de V. Exª não está em dúvida para ninguém que conheça minimamente a sua história.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) –
Agradeço muito as palavras do querido amigo Tasso
Jereissati, ex-Presidente Nacional do meu Partido, uma
das grandes referências na área da gestão pública e
também como líder e político ético.
Tive a oportunidade ontem de falar um pouco a
respeito das suas muitas e boas características e atributos, Senador Tasso. Tive a oportunidade também de
fazer um discurso, na semana passada, defendendo
veementemente e colocando a minha opinião a respeito do Líder Arthur Virgílio. Quero reiterar o que disse
a respeito do Senador Tasso Jereissati, a respeito do
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Senador Arthur Virgílio. Quero incorporar o que disse
aos senhores à ﬁgura querida e impoluta do Senador
Sérgio Guerra, que também foi alvo de tramas aqui,
no sentido de tentarem conspurcar a sua honra. De
resto, agradeço a todo o nosso Partido.
Quero agradecer, mais uma vez, ao Senador
Wellington Salgado seu depoimento, sua isenção,
sua correção, sua amizade. Quero agradecer ao Senador Mão Santa a tolerância, no sentido de que eu
pudesse fazer livremente este pronunciamento sem
a marcação do tempo. Quero agradecer aos que me
ouvem e, mais uma vez, reaﬁrmar o meu compromisso de colaborar, Senador Mão Santa, para a volta à
tranqüilidade, à paz, para que o Senado Federal possa
ter, apresentar e aprovar uma agenda aﬁrmativa, que
tenha como principal norte os interesses maiores da
sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Convidamos para usar da palavra, como orador inscrito, o Senador do Piauí João Vicente Claudino. Depois,
vou falar também.
Convidamos o Senador Gilvam Borges, do PMDB
do Amapá, para presidir a Mesa dos trabalhos, porque
sou o próximo orador inscrito.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Gilvam Borges.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Gilvam Borges, Senador Mão
Santa, Senador Wellington Salgado, hoje, ocupo a
tribuna novamente, para dar entrada em um projeto
de lei, neste ano de 2009, em que tem sido discutida
exaustivamente a situação ﬁnanceira dos Municípios
brasileiros.
Hoje, Senador Mão Santa, começa em Teresina
mais uma Feira dos Municípios – deve estar acontecendo, neste momento, a abertura –, e quero parabenizar
o Presidente da entidade, o Prefeito Francisco Macedo,
de Bocaina, todos as Prefeituras que estão expondo,
mostrando a riqueza cultural de grupos de artesanato e a capacidade turística e produtiva do Estado do
Piauí, como também todos os órgãos presentes, as
empresas fornecedoras, que estão fazendo daquela
Feira um grande evento que marca o calendário do
Estado do Piauí.
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Estou trazendo à apreciação desta Casa proposta que julgo da maior relevância. É uma proposta que,
seguramente, trará enormes benefícios a milhões de
brasileiros espalhados pelas mais diversas regiões de
nosso País. Trata-se, Sr. Presidente, de um projeto de
lei que introduz pequena modiﬁcação na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a nossa nunca
suﬁcientemente exaltada Lei de Responsabilidade Fiscal. A modiﬁcação é pequena, mas seus resultados,
repito, serão formidáveis.
Minha proposta, Srªs e Srs. Senadores, é a de
que se acrescente ao art. 25 da referida Lei – aquele
artigo que cuida das transferências voluntárias entre
os entes da Federação – um parágrafo 4º, com a seguinte redação:
“A demonstração, por parte do Estado,
Distrito Federal e Municípios, do cumprimento
das exigências para a realização de transferência voluntária deverá ser feita, quando da
assinatura do convênio ou instrumento congênere e da liberação da primeira parcela
dos recursos ou da parcela única, por meio
de apresentação ao órgão concedente, de
documentação comprobatória de regularidade
ou, a critério do beneﬁciário, de extrato emitido
pelo subsistema Cadastro Único de Exigências
para Transferências Voluntárias para Estados
e Municípios – CAUC do Siaﬁ.”
Todos sabemos, Sr. Presidente, como são importantes para nossos Estados e Municípios as chamadas
transferências voluntárias: aqueles recursos correntes
ou de capital que, mesmo não decorrendo de imposição constitucional ou legal, são repassados a título de
cooperação, de auxílio ou de assistência ﬁnanceira.
Neste País, em que a arrecadação de recursos
se concentra na União; neste País, em que os Estados
e os Municípios, especialmente os mais pobres, têm
de fazer milagres com orçamentos reduzidíssimos, as
transferências voluntárias representam, quase sempre,
uma ajuda essencial, que permite levar um pouco mais
de conforto aos cidadãos.
É evidente, Srªs e Srs. Senadores, que a União
deve estar atenta à maneira como esses recursos são
geridos. São recursos públicos – dinheiro do contribuinte
–, e, exatamente por isso, deve-se ter certeza de que
serão aplicados com critério e responsabilidade.
Foi por conta dessa preocupação que se implantou o Cadastro Único de Convênio, o famoso Cauc.
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Criado pela Instrução Normativa nº 1, de 4 de maio de
2001, sucedida pela Instrução Normativa nº 1, de 17 de
outubro de 2005, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional, o Cauc é um subsistema desenvolvido dentro do
Siaﬁ, o Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal. Ao consultá-lo, o gestor público
do órgão ou entidade concedente pode veriﬁcar se os
beneﬁciários de transferências voluntárias de recursos
da União estão cumprindo as exigências estabelecidas
na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade
Fiscal, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos demais diplomas legais aplicáveis.
O Cauc está disponível no site do Tesouro Nacional e pode ser acessado em rede por todas as unidades
do Governo Federal. Conﬁgura-se, portanto, valiosa
ferramenta de gestão, na medida em que reduz o trabalho burocrático de conferência documental e, consequentemente, imprime à ação governamental mais
agilidade, mais transparência e mais efetividade.
O problema, Sr. Presidente, é que uma pequena
discrepância de informação em determinado convênio,
que muitas vezes não caracteriza irregularidade, mas
tão-somente uma desatenção ou mal-entendido perfeitamente contornável, acaba comprometendo todas
as demais transferências a que tem direito aquele ente
da Federação. É uma penalização que não se mostra
apenas injusta, mas também irracional e ineﬁciente.
Economista por formação e já tendo ocupado
cargos como o de Secretário Estadual da Indústria,
Comércio, Ciência, Tecnologia e Turismo, no Governo
do nosso Senador Mão Santa, no meu Piauí, conheço
muito bem os transtornos que sofrem nossos Estados
e Municípios – e, repito, principalmente os mais necessitados –, quando veem suspensos os repasses.
Foram anos de preparação até a assinatura do
convênio, em que houve a discussão com a comunidade e com seus representantes, o planejamento das
ações, a execução de estudos de viabilidade, a elaboração de projetos, a difícil e demorada negociação
com órgãos da União. E, de repente, todo esse esforço
é jogado no lixo.
E há o agravante, vejam bem, de que, na maioria
dos casos, a obra já foi iniciada. Ora, todos sabemos
que, nessas circunstâncias, a paralisação dos trabalhos signiﬁca desperdício de dinheiro público e acarreta
prejuízos ainda maiores à população.
A sistemática atual chega a provocar acontecimentos estranhos. Há situações em que uma pequena falha na prestação de contas de um convênio que
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atende a determinado bairro inviabiliza a transferência
de recursos para uma obra de valor dez vezes maior,
que traria benefícios a todos os moradores do Estado
ou do Município.
Desse modo, Sr. Presidente, esse cenário deve
ser mudado.
Daí minha proposta, que permite a liberação de
todos os recursos relativos à execução do convênio
assinado, desde que o convenente esteja cumprindo
integralmente seu plano de execução e tenha aprovadas todas as prestações de contas a ele referentes,
independentemente de ter surgido, após a liberação
da primeira parcela, algum questionamento em outro
convênio ﬁrmado por aquele ente da Federação.
Aﬁnal, não se podem misturar alhos com bugalhos. Se a execução de um convênio vem sendo feita
com toda a correção, com toda a transparência, com
total senso de responsabilidade, com total observância à legislação, por que paralisá-la? Por que penalizar gestores que se mostraram sérios e diligentes?
Por que, em última instância, prejudicar a população
beneﬁciária do projeto?
A bem da verdade, devo dizer que minha proposta já está contemplada no Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2010, encaminhado ao Congresso
Nacional no último mês de abril. O caput do art. 40 do
referido Projeto de Lei tem conteúdo exatamente igual
ao que proponho, nenhuma vírgula a mais ou a menos.
Ocorre, porém, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias
tem vigência limitada. Aplica-se, tão-somente, ao período para o qual foi elaborada.
Pois não, Senador Mão Santa, concedo-lhe o
aparte.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu queria dar
um testemunho para Brasília, para o Brasil; o Piauí já
o conhece. Tive a inspiração divina de convidar V. Exª
para ser Secretário de Indústria e Comércio do Piauí.
O que tenho a dizer é que V. Exª vem de uma família
de empresários vitoriosos: o pai, o tio. Todos os seus
negócios são cobertos de êxito não só no Piauí, na
Paraíba, de origem, no Nordeste, como em São Paulo. O que me entusiasma é sua visão de futuro. Eu me
lembro de Paulo Skaf, o maior empresário deste País
hoje. Conheci Paulo Skaf. Foi V. Exª que despertou
nele esse apetite empresarial. Ele era da indústria têxtil, mas era um simples empresário. Fui apresentado
a ele, jantei com ele e com V. Exª. Em São Paulo, eu
me lembro das dezenas de empresários que queriam
conhecer o cerrado. Não se conhecia o cerrado. E me
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lembro da revolução industrial que V. Exª fez com seu
programa de incentivos ﬁscais. Para trazer uma indústria
do Sul ou do Nordeste, dos mais ricos, tinha de haver
incentivos ﬁscais. E V. Exª fez aquela lei. Isso foi muito
pujante. No Piauí, em quinhentos anos, não havia uma
fábrica de castanha. Saía toda a castanha para o Ceará. De repente, criaram-se 27 fábricas de castanha.
Era uma multinacional, a Europa. Lembro-me de que,
com seu prestígio, fomos lá e trouxemos justamente
um grupo, os dois grandes curtumes, Codina e Europa, do Manuel Arrey. Um se ampliou, já existia, mas o
salto de qualidade que eles deram foi extraordinário.
O Codina está em Parnaíba. E há o do Manuel Arrey,
com o Bila, com o industrial Bila. Falo da visão de V.
Exª, com essa amplitude. Dessa maneira, eram umas
duzentas indústrias pequenas e médias. Só de castanha foram 27. Só havia uma fábrica de cerveja lá, a
que o Lucídio colocou, a Antarctica. Conseguimos a
Brahma, a Skol e o guaraná champagne enlatado e
indústrias de guaraná, tipo a Quero e aquela da cidade de São Pedro...
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– A Tubarel.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – A Tubarel, a
Quero, a Relva, uma dezena de indústrias, bem como
indústrias de pesca, com navios pesqueiros. Mas eram
três as grandes indústrias do Piauí. Essa é a visão
que tivemos, visão de coisas concretas. A fábrica de
cimento é uma das mais modernas da Nação. Outro
dia, aconteceu o seguinte: entrei em um teatro com a
Adalgisa, no Rio de Janeiro, e sei como é...
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Senador Mão Santa, apelo a V. Exª para retornar
à Mesa para dirigir os trabalhos e peço a conclusão
imediata do aparte de V. Exª. Esta cadeira está sentindo sua ausência.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Mas V. Exª ﬁca
muito bem aí. V. Exª é o que mais se aproxima do Presidente José Sarney. É Senador pelo Amapá, inteligência privilegiada. Peço-lhe para ter paciência. Mas,
Senador João Vicente, há três grandes fábricas que
hoje orgulham o Piauí. A Bunge nós que a buscamos,
antecedendo a energia que colocamos lá, de 230 quilowatts. Não havia energia; São João, Canto do Buriti,
Eliseu que a irradiaram. Possibilitou-se a implantação
da Bunge, com a soja. Essa invasão de pessoas do
Sul foi consequência disso. Há também a fabrica de
cimento e a da própria empresa do grupo do seu pai,
que é vitoriosa. Cito também seu irmão João Claudino
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Júnior. Desci da Presidência para dizer isto: eu estava
em Campo Maior, e aquele extraordinário Deputado
Antonio Félix disse que fez uma homenagem aos industriais, com uma medalha, cujo patrono é meu tio e
padrinho Zeca Corrêa. As primeiras medalhas que a
Assembleia Legislativa outorgou foram a João Claudino, a seu pai e ao irmão dele, o empresário João Félix.
Ele me pediu uma sugestão, e eu disse: pegue esse
João Claudino Júnior. É uma das mais modernas fábricas de bicicletas do Brasil, o que nos orgulha. Então,
olha que, no Piauí, está tudo se acabando, mas ﬁcou
a esperança. É como disse Ernest Hemingway, no seu
livro O Velho e o Mar: “A maior estupidez é perder a
esperança”. O povo do Piauí tem ainda a esperança
numa alternância de poder, e V. Exª representa essa
visão de futuro, essa capacidade de fazer as coisas
acontecerem, de aumentar a produção e os empreendimentos do Piauí. O que vivemos mais foi aquele
negócio de esmola, que não dá uma visão... Acreditamos em Deus, acreditamos no amor que constrói para
a eternidade e que alicerça a família no estudo e no
trabalho. E acreditamos em V. Exª, que é capaz de levar
o Piauí ao trabalho, à riqueza e à felicidade.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) –
Quero lhe agradecer as palavras, Senador Mão Santa,
e dizer que tentamos criar esse ambiente de investimento e de desenvolvimento, mas temos a missão
de levar o Senador Wellington Salgado, que é grande
proprietário de terras no Piauí, a implantar também
um empreendimento, a investir no Estado, a gerar
empregos, renda, pela história de sua família, como
grande empresário.
Concedo um aparte ao Senador Wellington Salgado.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Senador João Claudino, inclusive, vou marcar
amanhã um encontro com V. Exª. Meu irmão está aqui,
e é ele que realmente toca essas empresas. Há uma
área em Floriano, como já tornei público aqui.
Ele está com uma idéia de plantar alguma coisa
lá, e eu queria consultar V. Exª e o Senador Mão Santa,
que são pessoas que entendem bem do Piauí e daquela
região. Então, ele veio e eu vou marcar para amanhã
nós conversarmos. Se V. Exª ﬁcar na parte da manhã,
caso não tenha compromisso junto aos Ministérios para
conseguir recursos para o Piauí – V. Exª e Mão Santa
sempre circulam pedindo recursos para o seu Estado
–, para ver como está evoluindo aquela região e em
que eu posso ajudar para gerar emprego. Meu irmão
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quer investir naquela região. Nós gostamos muito lá de
Floriano. Gostamos de ﬁcar naquele hotelzinho, comer
um peixinho na balsa – ali é característico...
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– Flutuante.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Isso! Então, ele veio e pediu para marcar essa
conversa com V. Exª. Aproveito já este momento; depois, vou entrar em contato com sua assessoria para
marcar esse encontro para ver se V. Exª pode lhe dar
uns conselhos, orientá-lo como investir naquela região.
E o Senador Mão Santa, também. Então, foi ótimo...
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– Fico feliz, Senador. É uma boa notícia para o Estado do Piauí.
Então, Presidente Gilvam Borges, com o meu projeto de lei, tento dar um passo adiante. Busco fazer com
que a regra já prevista no PLDO 2.010 se torne perene
em nosso ordenamento jurídico, sem a necessidade
de que seja renovada periodicamente, a cada Lei de
Diretrizes Orçamentárias que viermos a discutir.
Essa, Sr. Presidente, é a proposta que trago à
consideração desta Casa. Estou plenamente convencido de que o meu projeto de lei atende aos legítimos
interesses da população brasileira, tão necessitada de
projetos que melhorem suas condições de vida. Por
isso, espero contar com o apoio desta Casa, para que
ele seja rapidamente analisado, votado e aprovado.
Eu queria aproveitar a oportunidade e a paciência, Presidente, para registrar visita a dois Municípios
do Piauí, falando de obras. Primeiro, o Município de
Palmeira do Piauí. Acho que o Senador Mão Santa recorda que, ainda no seu Governo, foi construída uma
ponte sobre o Rio Gurgueia. E, com o volume de tráfego,
pela capacidade de produção daquela região, hoje é a
obra mais cobrada: que essa ponte seja ampliada ou
que seja construída uma nova ponte. E nós estamos
viabilizando, com recursos, com parcerias com o Governo Estadual e com todos que querem se envolver
e participar na resolução desse problema.
Então, Senador Mão Santa, nós estivemos lá,
com o Prefeito João da Cruz, com os Vereadores Pedro Guedes, Pedro Soares, Rômulo, Ney, e tem um
ﬁlósofo, José Américo, que disse: “Não adianta fazer
lista de prioridade, Senador. Aqui, o importante é resolver o problema da ponte”.
Ela tem cumprido o seu papel, foi construída ainda
em 1996 – estivemos lá, numa manhã, ainda quando
era prefeito o ex-Prefeito Antônio Miguel, quando foi
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inaugurada aquela ponte. Hoje, o povo é grato pela
ponte e cobra que possamos ampliá-la para atender
à demanda.
E uma segunda obra tão importante é na cidade
de Canto do Buriti. Estivemos visitando a cidade com a
Presidenta da Câmara, a Vereadora Socorrinho Chaves,
do PTB. E já foi cobrada pelo Prefeito Nilmar Valente
uma obra imprescindível para o desenvolvimento, porque Canto do Buriti tem um entroncamento rodoviário
importante: é a construção do anel viário de Canto do
Buriti. Tem um volume de tráfego muito grande que liga
uma PI à BR-135.
Então, a Bancada do Piauí tem que trabalhar para
que nós possamos realizar essa obra tão importante
em Canto do Buriti.
Quero agradecer, Sr. Presidente, Senador Gilvam
Borges, a paciência, mas é um projeto que julgo de
suma importância para os Municípios brasileiros.
Esses eram os registros que tínhamos de fazer
do nosso tão querido Piauí.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Senador Wellington Salgado, consulto V. Exª se
manifesta o desejo de usar da tribuna, ou V. Exª declina
para que a Mesa possa se manifestar?
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Eu queria dizer a V. Exª que nas últimas semanas falei demais. Estou agora no momento de escutar um pouco mais. V. Exª pode conduzir o
processo da Presidência como bem convier ao Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Portanto, declaro encerrada a sessão, após os
10 minutos que concederemos ao Senador Mão Santa,
sem nenhum segundo a mais.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Gilvam Borges, dez eu não sei se vai ser o tempo,
mas é a nota que todos nós damos a V. Exª, Senador
do Amapá.
Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros
que nos acompanham pelo sistema de comunicação
do Senado, eu não poderia deixar de vir aqui porque
essa modernidade na comunicação, Wellington Salgado... Está ali o livro que V. Exª tem aí, A Terceira
Onda. É justamente isso. Na primeira onda, o mundo
viveu da agricultura. Na segunda, 400 anos da indústria, e a terceira onda é a eletrônica de comunicação,
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a desmassiﬁcação, porque são tantos meios de comunicação...
E isso faz com que eu venha aqui, no ﬁnal. Desde que cheguei às 14 horas para abrir a sessão, eu
recebi esses e-mails todos. Você vê como o mundo
mudou, não é? Isso é previsto no livro de Alvin Tofﬂer,
A Terceira Onda, a que vivemos. Isso aqui foi o que
eu recebi do Piauí. Infelizmente, nós só temos a esperança de uma alternância de poder.
Primeiro, vou ler aqui rapidamente alguns e-mails
que recebi, só durante o período que estou aí, desde
14 horas.
“Sr. Senador, vimos por meio desta demonstrar a nossa preocupação atual pela qual
passa o Iapep (Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí), que ao longo dos
últimos anos vem sendo liquidado, com o ﬁm
de diversos tipos de atendimento aos usuários
do instituto, isto sem a menor discussão com
os servidores públicos.
Desde o ﬁnal do ano passado a clínica
odontológica do Instituto, que funciona à rua
7 de Setembro foi desativada, se fala em uma
reforma, mas até o momento não há nem sinal
para início de obra.
Em 2008 a Colônia de férias [que isso foi
criado lá no início dos anos 70, e eu ampliei,
ela, pela Emgerpi, uma supersecretaria cheia
de falcatrua], inexplicavelmente e o que se comenta é lá apesar de já ter 21 funcionários,
[dobrou e privatizou].“
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Fechar o laboratório do Iapep é crime
contra os servidores públicos.”
“Prefeito do PT é acusado de espancar delegado na região sul do Piauí.” É, o Piauí não teve vulcão,
maremoto, terremoto, ciclone, mas entrou esse diabo
do PT lá.
Famintos, outro e-mail que eu recebi agora.
“A denúncia é do Deputado Marden Menezes (...), e foi feita da tribuna da Assembléia
nesta terça-feira. Foi um pronunciamento dramático. Diz o deputado que 1.500 famílias vítimas da tragédia da Barragem Algodões, em
Cocal, estão em estado de miséria.”

Então, eles mandam, os servidores, um e-mail
que diz assim:

Aí, é longo. Não quero importunar V. Exª, mas
é longo. E o pior é que o PT lá em São Paulo mente,
rouba e mata. No Piauí, ele mente, mente, mente até
mais do que tudo, rouba mais do que tudo e já tem até
tentativa de matar agora.
Mas, está aqui o e-mail chegado agorinha. Audiência pública pela Assembléia Legislativa do Deputado Marden Menezes. Foi hoje, chegou agorinha, 19h.
Aquele açude que arrombou, enganaram todos. E, o
pior, é mentira. Ele disse que morreram nove pessoas.
Eu tenho um médico, Dr. Waldir Aragão, que deveria
ter ido para essa audiência pública.
É médico; formou-se comigo. É lá de Cocal, conhece aquilo. É menino de lá e homem honrado e honesto. Ele disse que, só em uma casa, morreram nove
pessoas. Dr. Valdir Aragão para o Menezes chamar.
Desconhecem. Eu fui lá na calamidade, mas ligeiramente, como o Senador João Vicente Claudino foi e o
Senador Heráclito Fortes. Mas o Dr. Valdir Aragão disse que, só em uma família, morreram nove. Isso quer
dizer que eles mentem para não atender.
Outra: “Procurador Kelston Pinheiro Lages mandou apurar a denúncia”. Polícia Federal. Por isso é que
me afastei. Não tenho nada contra o Luiz Inácio; eu
tenho é contra os aloprados do Piauí. Olha aí: Procurador Kelston Lages mandou apurar denúncia.
O Procurador da República no Piauí, Kelston
Pinheiro Lages, determinou, no último dia 25, que a
Superintendência da Polícia Federal no Piauí instaure
inquérito para apurar denúncias contra o Governador
do Estado, Wellington Dias.

“Esperamos que essa situação sensibilize V. Exº e aguardamos contatos para prestar
maiores informações.
Albetisa Moreira

Através do ofício (...)”
Mas vamos simpliﬁcar as denúncias dele.
Segundo o ofício de Kelston Lages deverão ser
apurados:

Aquilo que era simbólico, o preço para o servidor
do Estado. Hoje está um hotel comum; quer dizer, tirou
a possibilidade do servidor.
“O último golpe contra os servidores está
sendo (...) é o fechamento do laboratório do
Iapep, que funciona há 29 anos à rua Félix
Pacheco, prestando relevantes serviços de
análises clínicas a milhares de servidores. O
laboratório existe desde a década de 70...“
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s DESVIO DE RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS
a obras públicas da barragem do Poço do Marruá, no valor de R$22,8 milhões;
s IRREGULARIDADES PARA A CONTRATAÀâO DA
Finatec;
s LICITAÀâO IRREGULAR E GRILAGEM DE TERRA
com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário;
s ESQUEMA DE CORRUPÀâO COM TRÖlCO DE INﬂuência e lavagem de dinheiro, com a utilização
de empresas públicas e propagandas semelhantes ao esquema usado por Marcos Valério,
Duda Mendonça, Delúbio Soares (...).
Consta ainda no ofício que a Polícia Federal investigue:
s CORRUPÀâO NO $ETRAN ENVOLVENDO LICITAções fraudulentas, folha secreta e pagamentos
realizados sem o prévio empenho;
s FALSIlCAÀâO DE DOCUMENTOS
s CORRUPÀâO NO 0ROGRAMA DE #OMBATE Ü
Pobreza Rural (PCPR), envolvendo desvios
de R$2 milhões;
s DESVIO DE 2 MILHµES DO &UNDEP
s CORRUPÀâO E SUPERFATURAMENTO NAS OBRAS
do metrô de Teresina;
s PAGAMENTO FEITO PELO $IRETOR 0RESIDENTE
da Agespisa no valor de R$2,2 milhões, sem
a devida comprovação da execução dos serviços;
s PAGAMENTO DE PESQUISAS COM RECURsos públicos;
s PRÖTICA DE CORRUPÀâO ELEITORAL E CAIXA
dois nas eleições passadas.
Tudo isso aqui foi publicado no portal 180graus.
com.
Há outro enviado por Ricardo Noblat, em seu
grande blog. O Piauí só sai porque ele leva. “Jovem
de 21 anos, petista, denunciou repasses irregulares a
pessoas ligadas ao PT, partido do Governador”.
A matéria é de Efrém Ribeiro.
Filiado ao PT, ﬁlho de militante petista
e estudante de Direito de 21 anos, ex-funcionário da Emgerpi (Empresa de Gestão de
Recursos do Estado do Piauí), Jaylles Ribeiro
Fenelon, transformou-se na primeira pedra no
sapato (...)
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É muita roubalheira. O pior é que o rapaz, de repente, teve medo em relação à sua segurança. Então,
recebeu proteção da Polícia Federal, que interceptou
um policial, que vivia no Karnak, com uma moto sem
placa e com um revólver ilegal, sem porte. Quer dizer,
evitou o assassinato do rapaz do PT que denunciou
o próprio PT. Isso está no blog de Ricardo Noblat, do
Rio de Janeiro.
Portal GP1: “Tribunal determina que contratos ﬁrmados pelo Pág-Contas não sejam renovados e que
haja licitação”. Portal de João Carvalho, Portal GP1. E
não vou ler tudo em respeito a sua paciência.
E a corrupção é grande. Isso só foi de agora.
Mas para dizer que nem tudo é desgraça no
Piauí, há a Feira dos Municípios, a que o Senador já
se referiu, de 2009:
A Feira dos Municípios 2009 tem início nesta
quarta-feira (12), com a abertura oﬁcial do evento, às
20h, e segue até domingo, dia 16 de agosto. A feira será
realizada no espaço ao lado do Teresina Shopping. [E,
ali, no João Vicente...Aí esse João Vicente é poderoso].
Durante todos os dias do evento, os estandes estarão
abertos para visitação do público a partir das 18h.
Queremos, então, prestar homenagem ao grande
Presidente da Associação dos Prefeitos, que é médico,
o Dr. Francisco de Macedo Neto, que...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então, nem
tudo é desgraça. Veio um e-mail que prova o esforço e
a capacidade dos prefeitos piauienses em fazer esse
evento importante.
Então, essas são as nossas palavras. Mas eu
digo a frase mais bonita de Juscelino Kubitschek, Senador João Vicente Claudino: “É melhor sermos otimistas, porque o otimista pode errar, mas o pessimista
já nasce errado e continua errado”. Então, vamos ser
otimistas e acreditar na beleza da democracia que
oferece alternância de poder. E aí está um nome que
é a esperança para o Piauí: o Senador João Vicente
Claudino. Essas são as nossas palavras. E o agradecimento a V. Exª que revive a presença do nosso líder
José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Considerando o apelo do eminente Senador
Paulo Paim, aqui presente, que solicitou cinco minutos,
a Mesa fará a concessão e, em cinco minutos, haverá
de encerrar a sessão.
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V. Exª dispõe de cinco minutos, Senador Paulo
Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Gilvam Borges, pedi esta tolerância
a V. Exª porque o Brasil todo está acompanhando, Senador Wellington Salgado de Oliveira, talvez mais do
que a dita crise no Senado, a questão dos aposentados e pensionistas.
Há uma expectativa muito grande. Houve já duas
ou três reuniões; saí agora de uma reunião da Cobap,
no meu gabinete, onde eles me informaram o resultado
da negociação que houve hoje à tarde, envolvendo as
centrais, a Cobap e os representantes do Governo.
A informação, Sr. Presidente, é de que só é possível continuar na mesa de negociação se a Cobap
se comprometer a aceitar a discussão de um pacote; enﬁm, a Cobap teria que aceitar, em um pacote, a
questão do fator, da recuperação das perdas, como
é o PL 58 – o mesmo reajuste dado ao mínimo – e a
derrubada do veto, que seria aquele PL de 2006, que
é o dos 16,65.
Se a Cobap abrir mão desses quatro projetos, o
Governo apresentaria, pela informação que recebi, uma
contraproposta na questão do ﬁm do fator e também
do reajuste real a partir de 1º de janeiro.
Mediante o fato, Senador Gilvam Borges, e como
recebo em torno de seis mil correspondências, pode
ter certeza que, neste momento, eu poderia dizer, e
não quero exagerar, milhões de pessoas estão na expectativa do que eu vou falar agora. A Cobap veio conversar comigo, e, nessa conversa com a Cobap, eles
resolveram fazer uma consulta. Eles vão consultar as
federações estaduais no sentido de se devem ou não
abrir mão desses projetos para ouvir a proposta do
Executivo quanto ao fator e quanto ao reajuste real.
Para tanto, pediram que os Senadores e Deputados
façam uma enquete, uma pesquisa nos seus sites. Eu
disse que faria a pesquisa para ouvir também a opinião da população via site. A Cobap, por sua vez, vai
consultar as federações em cada Estado.
Então, o que eu posso dizer neste momento?
Quero muito que se construa um entendimento. Se
não houver acordo, pelo entendimento feito ainda no
mês de junho, início de julho, antes do recesso, as
matérias irão para voto.
Por isso eu peço que a população brasileira nos
ajude nessa tomada de decisão.
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Para votar, diga se você concorda com que a Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas (Cobap) deve negociar um pacote, onde o Governo apontaria
a sua proposta em relação ao fator e do reajuste real. Diga
“sim” ou “não”. Para essa votação, você deverá entrar no
meu site: www.senado.gov.br/paulopaim.
Eu sei que a Cobap também vai fazer essa mesma votação, assim como Deputados Federais. Enﬁm,
o que nós queremos é ouvir a opinião pública sobre
esse processo de negociação. Eu vou torcer muito para
que se construa um entendimento, mas queremos que
a população dê também a sua opinião.
Eu tenho recebido, Senador Gilvam e Senador
Salgado, muita correspondência de todo o País. Eu
acho que, neste momento, há que se dividir a responsabilidade entre a Cobap, as centrais, a população e
os Deputados Federais, porque nós aqui, no Senado,
já aprovamos quatro projetos, por unanimidade.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou repetir, quando as pessoas entrarem já vai estar no site.
Aprovamos, por unanimidade, o ﬁm do fator. Aprovamos, por unanimidade, a recuperação das perdas para
que o aposentado volte a receber o número de salários-mínimos. Aprovamos, por unanimidade, o mesmo
reajuste aos aposentados, como o dado ao mínimo.
E aprovamos também o 16.5, que se transformou no
veto no PLS em 18.6.
Assim, você, ao votar, vai dizer se concorda ou
não com essa posição apresentada hoje na mesa de
negociação.
Enﬁm, não estou fazendo nem juízo aqui sobre
o que foi apresentado; eu só quero que você dê a sua
opinião: se a Cobap deve ou não fazer uma discussão de um pacote para receber proposta sobre fator
e reajuste dos aposentados acompanhando o saláriomínimo, ou seja, qual a proposta que o Governo deve
apresentar.
Enﬁm, termino, Sr. Presidente, já passei, foram
seis minutos, para votar – é importante, eu preciso
da sua opinião –, o senhor e a senhora que estão
em casa, por favor, vote. Repito: www.senado.gov.br/
paulopaim.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Senador Gilvam Borges.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 210/09-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 15 de julho de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §
2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a
Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara nº 89, de 2009, que “cria cargos de juiz do
trabalho substitutivo no Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região”, de autoria do Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho.
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Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OF. Nº 220/2009-CAS
Brasília, 5 de agosto de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD. Presidente do Senado Federal
Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou no dia 17 de junho de 2009,
em turno único, o Substitutivo ao PLS nº 109 de 2007, de
autoria da Senadora Kátia Abreu, e no dia 5 de agosto
de 2009, não tendo sido oferecidas emendas em turno
suplementar, foi deﬁnitivamente adotado, nos termos do
art. 284 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarini,
Presidente.
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Ofício nº 209/09-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 15 de julho de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto de
Lei do Senado nº 692, de 2007, que “Acrescenta parágrafo ao art. 1.589 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil e modiﬁca o art. 888 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, para assegurar o direito de vista dos avós aos
netos”, de autoria da Senadora Kátia Abreu.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Os ofícios lidos serão publicados.
Com referência aos expedientes lidos, ﬁca aberto
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que os Projetos de Lei da Câmara nº 89, de 2009; e
do Senado nºs 109 e 692, de 2007, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Foram encaminhados à publicação os Pareceres
nºs 1.287 e 1.288, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre as Mensagens nºs 51 e 109, de
2009, que concluem, respectivamente, pela apresentação das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 611, de 2009,
que aprova a Programação Monetária para o
segundo trimestre de 2009; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 612, de 2009,
que aprova a Programação Monetária relativa ao
terceiro trimestre de 2009.
As proposições constarão da pauta da sessão
deliberativa ordinária de amanhã, nos termos do art.
353, parágrafo único, do Regimento Interno, podendo
ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 344, DE 2009
Altera o art. 41-A da Lei 9.504, de 30
de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, para determinar que
a cassação do diploma ou do registro, no
caso de captação de sufrágio, somente produzirá efeitos após o trânsito em julgado
da sentença condenatória.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 41-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
Art. 41-A. ..............................................
Parágrafo único. A cassação do registro
ou do diploma surtirá efeitos somente após o
trânsito em julgado da decisão judicial que a
determinou. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O relevante princípio constitucional da presunção de inocência, pelo qual, nos expressos termos
constitucionais, ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui um pilar dos direitos individuais de
qualquer ordem jurídico-constitucional de natureza
democrática.
A Constituição brasileira de 1988, em face de sua
natureza democrática, não poderia deixar de contemplar
tal princípio, e o faz expressamente, fazendo-o constar
do capítulo em que trata dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, que abre o seu Título II, sobre os
Direitos e Garantias Fundamentais.
O Supremo Tribunal Federal, em ampla e consistente jurisprudência, tem determinado – como não
poderia deixar de fazê-lo – a garantia da aplicação
dos direitos individuais que decorrem desse princípio
a todos os acusados, em processos judiciais e administrativos, na imensa maioria dos casos.
A Justiça Eleitoral, entretanto, e especialmente o
Tribunal Superior Eleitoral, em suas recentes composições, tem tomado uma postura que, além de desacatar
o princípio da presunção de inocência, traduz ofensa
à separação dos poderes, por inovar o ordenamento
jurídico, sem que o Congresso Nacional, que detém a
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competência privativa para legislar sobre direito eleitoral, tenha decidido nesse sentido. São por todos conhecidas, também, a timidez e o acanhamento com que o
STF aprecia a constitucionalidade das decisões do TSE,
órgão integrado por Ministro da Suprema Corte.
Construiu-se, assim, em nome do combate às
reais e presumidas irregularidades no processo eleitoral, uma situação jurídico-constitucional que ofende
um direito constitucional da maior relevância, e abre
um precedente de imensa gravidade, ainda não discutido com o devido cuidado e a responsabilidade que
o assunto requer.
Para contribuir a esse debate, submetemos ao
exame dos ilustres pares o presente projeto de lei,
para o qual solicitamos o apoio imprescindível à sua
aprovação, ao tempo em que declaramos nossa abertura a todos as sugestões voltadas ao seu aperfeiçoamento.
Sala das Sessões, – Senador Expedito Junior.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
....................................................................................
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus
incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta
Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar,
ao eleitor, com o ﬁm de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego
ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a
cinqüenta mil Uﬁr, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da
Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 345, DE 2009
Altera as Leis nos 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, 9.649, de 27 de maio
de 1998, 10.683, de 28 de maio de 2003, e
11.343, de 23 de agosto de 2006, para transferir o Fundo Nacional Antidrogas para o
Ministério da Saúde e dispor acerca da
destinação de seus recursos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A ementa da Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Cria o Fundo Nacional Antidrogas, dispõe sobre os bens apreendidos e adquiridos
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com produtos de tráﬁco ilícito de drogas ou
atividades correlatas, e dá outras providências.”
Art. 2º Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 7.560,
de 19 de dezembro de 1986, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Saúde, o Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD), a ser gerido por esse Ministério, cujos recursos deverão ter o seu plano de
aplicação e projetos submetidos à apreciação
do Conselho Nacional de Saúde. (NR)
Art. 2º Constituirão recursos do Funad:
..............................................................
Parágrafo único. Os saldos veriﬁcados
no ﬁnal de cada exercício serão automaticamente transferidos para o exercício seguinte,
a crédito do Funad. (NR)
Art. 3º As doações em favor do Funad,
efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas
declarantes do Imposto de Renda nos termos da legislação em vigor, serão dedutíveis
da respectiva base de cálculo de incidência
do referido imposto, desde que devidamente
comprovado o recebimento pelo Ministério da
Saúde. (NR)
Art. 4º Todo e qualquer bem de valor econômico, apreendido em decorrência do tráﬁco
de drogas de abuso ou utilizado de qualquer
forma em atividades ilícitas de produção ou
comercialização de drogas abusivas, ou, ainda,
que haja sido adquirido com recursos provenientes do referido tráﬁco e perdido em favor
da União, constituirá recurso do Funad, ressalvados os direitos do lesado ou de terceiros de
boafé e após decisão judicial ou administrativa
tomada em caráter deﬁnitivo.
Parágrafo único. As mercadorias a que
se refere o art. 30 do Decreto-Lei nº 1.455, de
7 de abril de 1976, que estejam relacionadas
com o tráﬁco de drogas de abuso, sofrerão,
após sua regular apreensão as cominações
previstas no referido decreto-lei, e as mercadorias ou o produto de sua alienação reverterão em favor do Funad. (NR)
Art. 5º Os recursos do Funad serão destinados:
I – à capacitação continuada, avaliada e
atualizada de todos os setores governamentais e não-governamentais envolvidos com
prevenção, tratamento, recuperação, redução
de danos e reinserção social e ocupacional
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dos usuários de drogas, dependentes e seus
familiares;
..............................................................
IV – aos serviços de saúde e às organizações que desenvolvem atividades especíﬁcas
de tratamento, recuperação, redução de danos
e reinserção social e ocupacional de dependentes químicos e de pessoas com problemas
decorrentes do uso indevido de drogas;
V – à implementação, divulgação e acompanhamento das iniciativas, estratégias, ações
e intervenções de redução de danos sociais
e à saúde associados ao uso de álcool e outras drogas, desenvolvidas por organizações
governamentais e nãogovernamentais;
VI – à execução de ações, programas e
atividades de prevenção, tratamento, recuperação, redução de danos e reinserção social e
ocupacional de usuários, dependentes químicos e de pessoas com problemas decorrentes
do uso indevido de drogas;
..............................................................
VIII – a investimentos na implantação de
serviços públicos de saúde, unidades especializadas e na integração, em serviços existentes, de ações de prevenção, tratamento,
recuperação, redução de danos e reinserção
social e ocupacional de usuários, dependentes
químicos e de pessoas com problemas decorrentes do uso indevido de drogas, no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS);
IX – aos custos de sua própria gestão.”
(NR)
Art. 3º O §3º do art. 6º da Lei nº 9.649, de 27 de
maio de 1998, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................
..............................................................
§ 3º Fica alterada para Fundo Nacional
Antidrogas (FUNAD) a denominação do Fundo
de Prevenção, Recuperação e de Combate ao
Abuso de Drogas (FUNCAB), instituído pela
Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pela Lei nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993, e ratiﬁcado pela Lei nº 9.240, de 22
de dezembro de 1995, bem como transferida
a sua gestão para o âmbito do Ministério da
Saúde.
.................................................... ” (NR)
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Art. 4º Os arts. 61, 62, 63 e 64 da Lei nº 11.343,
de 23 de agosto de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 61. Não havendo prejuízo para a
produção da prova dos fatos e comprovado o
interesse público ou social, ressalvado o disposto no art. 62 desta Lei, mediante autorização do juízo competente, ouvido o Ministério
Público e cientiﬁcados a Senad e o Ministério
da Saúde, os bens apreendidos poderão ser
utilizados pelos órgãos ou pelas entidades
de saúde e assistência social que atuam na
prevenção do uso indevido, na atenção e na
reinserção social de usuários e dependentes
de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades.
..................................................... (NR)
Art. 62. .................................................
§ 4º Após a instauração da competente
ação penal, o Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo competente
que, em caráter cautelar, proceda à alienação
dos bens apreendidos, excetuados aqueles que
a União, por intermédio da Senad, e ouvido o
Ministério da Saúde, indicar para serem colocados sob uso e custódia da autoridade de
polícia judiciária, de órgãos de inteligência ou
militares, envolvidos nas ações de prevenção
ao uso indevido de drogas e operações de repressão à produção não autorizada e ao tráﬁco
ilícito de drogas, exclusivamente no interesse
dessas atividades.
..............................................................
§ 7º Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz, que,
veriﬁcada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados
para a sua prática e risco de perda de valor
econômico pelo decurso do tempo, determinará
a avaliação dos bens relacionados, cientiﬁcará a Senad e o Ministério da Saúde intimará
a União, o Ministério Público e o interessado,
este, se for o caso, por edital com prazo de 5
(cinco) dias.
..................................................... (NR)
Art. 63. ..................................................
..............................................................
§ 4º Transitada em julgado a sentença
condenatória, o juiz do processo, de ofício ou
a requerimento do Ministério Público, remeterá ao Ministério da Saúde relação dos bens,
direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o
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local em que se encontram e a entidade ou
o órgão em cujo poder estejam, para os ﬁns
de sua destinação nos termos da legislação
vigente. (NR)
Art. 64. A União, por intermédio do Ministério da Saúde, poderá ﬁrmar convênio com
os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a prevenção do uso
indevido de drogas, a atenção e a reinserção
social de usuários ou dependentes, com vistas
na liberação de equipamentos e de recursos
por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas relacionados à questão
das drogas.” (NR)
Art. 5º O §2º do art. 6º da Lei nº 10.683, de 28
de maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................
§ 2º A Secretaria Nacional Antidrogas
desempenhará as atividades de SecretariaExecutiva do Conselho Nacional Antidrogas.
.................................................... ” (NR)
Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias de sua publicação oﬁcial.
Art. 7º Ficam revogados o parágrafo único do art.
5º da Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, e o §
4º do art. 6º da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998,
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.21637, de 31 de agosto de 2001.
Justiﬁcação
Não há dúvida que o problema das drogas é primordialmente uma questão de saúde pública.
Caminha nesse sentido a atual Política Nacional
sobre Drogas, ao incluir, entre os seus pressupostos,
o “direito de receber tratamento adequado a toda pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de
drogas”, ao “priorizar a prevenção do uso indevido de
drogas, por ser a intervenção mais eﬁcaz e de menor
custo para a sociedade” e ao pretender “garantir a implantação, efetivação e melhoria dos programas, ações
e atividades de redução da demanda (prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social) e redução
de danos, levando em consideração os indicadores
de qualidade de vida, respeitando potencialidades e
princípios éticos”.
No entanto, a concretização desses princípios,
na prática, encontra um grande óbice: garantir a destinação dos recursos provenientes da arrecadação do
Fundo Nacional Antidrogas – composto por recursos
advindos da apropriação de bens e valores apreendi-
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dos em decorrência do crime do narcotráﬁco – para
ﬁns de prevenção, tratamento, recuperação, redução
de danos, reinserção social e ocupacional de usuários
de drogas, dependentes químicos e de pessoas com
problemas decorrentes do uso indevido de drogas.
Para tanto, julgamos que a melhor alternativa para
assegurar o ﬁnanciamento dessas ações é mediante
a transferência da administração do Fundo Nacional
Antidrogas para o âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), e dispor, de forma rígida, acerca da aplicação
integral desses recursos em ações e serviços públicos de saúde.
Atingir o ideal de construção de uma sociedade
protegida do uso de drogas ilícitas e do uso indevido de
drogas lícitas só é possível se os recursos ﬁnanceiros
para o custeio das ações e serviços públicos de saúde,
além dos vultosos investimentos necessários para efetivar essa política, estiverem garantidos por lei.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Senador Expedito Júnior.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos,
de assuntos Sociais e de Constituição, Justiça
e de Cidadania, cabendo à última a decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 346, DE 2009
Altera a Lei nº 8.210, de 19 de julho de
1991, que trata da Área de Livre Comércio
de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 8.210, de 19 de julho
de 1991, passa a vigorar acrescido dos §§ 3º, 4º e 5º
com a seguinte redação:
“Art. 4º ..................................................
..............................................................
§ 3º Os empreendimentos industriais dedicados à produção de bens eletroeletrônicos,
na área de informática e automação, gozam
dos mesmos incentivos e benefícios ﬁscais e
tributários vigentes na Zona Franca de Manaus
para apoio a atividades produtivas similares.
§ 4º A entrada de componentes importados utilizados como partes, peças ou insumos
em empresa dedicada à produção de bens
eletroeletrônicos, na área de informática e automação, far-se-á com suspensão do Imposto
sobre a Importação (II), do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e da Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS), que será convertida
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em isenção, quando a mercadoria produzida
for destinada a:
I – consumo e venda interna na Amazônia Ocidental;
II – exportação para o mercado externo;
III – internação como bagagem acompanhada de viajante residente, observados
os limites ﬁxados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
§ 5º Quando as mercadorias produzidas
nos empreendimentos industriais a que se
refere o § 3º deste artigo forem destinadas a
compradores localizados no território nacional
fora da Amazônia Ocidental, em sua internação
o Imposto de Importação incidirá apenas sobre
o valor dos componentes importados utilizados
como partes, peças ou insumos. (NR)”
Art. 2º As isenções e os benefícios da Área de
Livre Comércio localizada no Município de GuajaráMirim, no Estado de Rondônia, de que trata a Lei nº
8.210, de 19 de julho de 1991, serão mantidos durante
30 (trinta) anos, a partir da publicação desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A proposição que agora coloco à consideração
de meus Pares visa promover o desenvolvimento da
economia de Rondônia. Mas não almejo a melhoria
da renda e do emprego apenas para os brasileiros ali
residentes. Pelo contrário, busco o desenvolvimento
de toda a faixa de fronteira que será beneﬁciada com
a construção da Rodovia Bioceânica, ligando a Amazônia brasileira ao Oceano Pacíﬁco.
Proponho um regime especial que concede isenção do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) às mercadorias estrangeiras importadas como
componentes a serem utilizados como partes, peças ou
insumos por empresas habilitadas, em funcionamento
na Área de Livre Comércio localizada no Município de
Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia.
Proponho, ainda, que as isenções e os benefícios
da Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim sejam
mantidos durante 30 anos, a partir da publicação desta Lei. O art. 13 da Lei nº 8.210, de 1991, estabelece
que as isenções e benefícios serão mantidos durante 25 anos, prazo que se encerraria no ano de 2016.
Para um tomador de decisão quanto à implantação
de investimentos produtivos o horizonte de tempo até
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2016 é demasiado exíguo, o que justiﬁca a ampliação
de que trata o art. 2º de minha proposição.
De modo coerente com a prioridade que o Brasil
tem concedido à integração com seus vizinhos menos desenvolvidos, a criação deste regime especial
de Incentivos e Benefícios Fiscais é iniciativa com visão de médio prazo, centrada no cenário desejado de
que nossa região seja palco de experiência única de
integração regional dos diversos países, tendo como
foco a implantação do eixo rodoviário de natureza
transcontinental.
No entanto, é imperioso que a integração de
nossos povos vá além da infraestrutura de transportes e se traduza em desenvolvimento e harmonia, e
aconteça mediante a universalização das condições
de progresso, justiça e democracia entre os povos da
América do Sul.
Ciente dos benefícios desta minha proposição,
conﬁo na avaliação favorável de meus Pares e na aprovação desta iniciativa legislativa.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Senador Expedito Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.210, DE 19 DE JULHO DE 1991
....................................................................................
Art. 4º A entrada de mercadorias estrangeiras na
ALCGM far-se-á com a suspensão do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, que será convertida em isenção, quando
as mercadorias forem destinadas a:
I – consumo e venda interna na ALCGM;
II – beneﬁciamento, no território da ALCGM, quando se tratar de pescado, recursos minerais e matériasprimas
de origem agrícola ou ﬂorestal;
III – agricultura e piscicultura;
IV – instalação e operação de turismo e serviços
de qualquer natureza;
V – estocagem para comercialização no mercado externo;
VI – atividades de construção e reparos navais;
e
VII – quando se tratar de bagagem acompanhada de viajantes, observados os limites ﬁxados pelo
Poder
Executivo, por intermédio da Secretaria da Receita Federal.
§1º As demais mercadorias estrangeiras, inclusive
as utilizadas como partes, peças ou insumo de produtos industrializados na ALCGM, gozarão de suspensão

156

35726

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dos tributos referidos neste artigo, mas estarão sujeitas
a tributação no momento de sua internação.
§ 2º Não se aplica o regime ﬁscal previsto neste
artigo a:
a) armas e munições de qualquer natureza;
b) automóveis de passageiros;
c) bens ﬁnais de informática;
d) bebidas alcoólicas;
e) perfumes;
f) fumo e seus derivados;
....................................................................................
Art. 13 As isenções e benefícios da ALCGM serão mantidos durante vinte e cinco anos.
....................................................................................
(Às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 347, DE 2009
Estabelece isenção de impostos federais quando da aquisição de veículos por
Governos dos Estados, Distrito Federal e
Municípios e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A venda de veículos de qualquer natureza para Governos dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios ﬁca isenta do pagamento de qualquer
tributo federal.
Art. 2º O disposto no artigo anterior ﬁca condicionado aos seguintes requisitos:
I – o veículo deverá ser utilizado por órgão da
administração direta;
II – o veículo não poderá ser revendido durante
o prazo de, no mínimo, cinco anos.
Art. 3º Caberá a Receita Federal atestar a operação prevista na presente Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Os veículos adquiridos pelas administrações diretas dos estados, dos municípios e do Distrito Federal
destinam-se essencialmente a prestação de serviços
para a comunidade. Dentro desse contexto, é inadmissível que as administrações, as quais já apresentam
fortes restrições de disponibilidade de recursos, venham
a ter que arcar com aumento de custo decorrente de
tributos federais para que possam vir a atingir os seus
objetivos junto as suas comunidades. Ora, os impostos
federais incidentes sobre a compra de veículos por parte
de administrações simplesmente é uma transferência de
renda dos diversos entes da federação para a União. É
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imprescindível que venhamos a fortalecer os poderes
locais e, a proposição por mim apresentada visa a dar
maiores condições de que as diversas administrações
possam vir a se equipar melhor, podendo, com isto,
comprarem mais caminhões, veículos de obras para
engenharia, ambulâncias e outros veículos comunitários, de uma forma mais barata e justa. Assim, espero
contar com o apoio de meus pares para a tramitação
célere de tão relevante proposta que fortalecerá o poder local, dando-lhes mais condições de atender as
crescentes demandas sociais.
Senador Raimundo Colombo.
(À Comissão de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 348, DE 2009
Estabelece indenização aos Produtores Rurais que sofrerem ataques em seus
rebanhos por felinos de médio e grande
porte e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada a indenização pecuniária aos
produtores rurais brasileiro devidamente estabelecidos e ﬁliados aos respectivos órgãos de classe, que
comprovadamente tiverem animais de seus rebanhos
abatidos decorrentes de ataques de felinos de médio
e grande porte no âmbito do território nacional.
Art. 2º A indenização de que trata esta Lei, corresponderá a um salário mínimo por animal abatido, a
ser paga no prazo máximo de 90(noventa) dias após
a certiﬁcação da ocorrência pela autoridade ambiental competente.
Art. 3º Caberá ao IBAMA, e aos órgãos estaduais
a ele conveniados, o dever de ﬁscalização, veriﬁcação,
apontamento e pagamento das importâncias após
transcorrido processo administrativo instaurado com
a ﬁnalidade de atender aos objetivos desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Brasil não pode punir o homem rude do campo
por abater um animal silvestre como os vorazes felinos,
sem antes lhe incentivar a preservá-los e indenizá-lo
em caso de um ataque destes animais ao seu rebanho.
Os grandes e médios felinos, como as jaguatiricas,
o leão Baio, a onça parda e a pintada, assim como
os demais animais silvestres são tutelados da União
e toda vez que eles causarem danos ao patrimônio
do cidadão que concorre para a produção de carne,
leite, etc, a União deve indenizá-lo de forma justa e
sem delongas. Assim estaremos fazendo Justiça com
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quem mais pode preservar as espécies ameaçadas
de extinção, como a maioria dos felinos que ocorrem
no território brasileiro. Estaremos ainda incentivando
a permanência do homem no campo, a frente de sua
atividade agropastoril produtiva e rentável, evitando o
êxodo rural e o aumento desordenado das cidades.
Senador Raimundo Colombo.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, de Agricultura e Reforma Agrária
e de Assuntos Econômicos, cabendo à última
a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 349, DE 2009
Determina a isenção de taxas por uso
de sistema eletrônico para participação em
licitações, quando cobradas de licitantes
interessados em ofertar bens e serviço
para a administração pública e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os órgãos, empresas ou entidades subordinados à Lei nº 8.666, de 1993, deverão assumir
integralmente os custos por uso de sistema eletrônico contratado para realizar suas licitações de bens e
serviços.
Parágrafo único. Não haverá cobrança de quaisquer tipos de taxas dos licitantes, inclusive à título de
ressarcimento de custos.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Os atos de convocação para licitações públicas
não podem admitir, prever, incluir ou tolerar, cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo. A cobrança de taxas
por uso de sistema eletrônico de licitações, mesmo a
título de ressarcimento de custos, está contribuindo
para afugentar potenciais competidores, notadamente
os de menor porte.
Em 2002, começou a funcionar o sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil que, desde então,
vem tendo um crescimento vertiginoso, registrando-se
55 mil operações em 2008, com movimentação ao redor de R$ 12 bilhões, considerando entes públicos e
privados, pois o sistema foi feito para atender a ambos
os segmentos.
Atualmente, o número de licitantes cadastrados
nesse sistema é estimado em 120 mil. Para se cadastrar e participar das licitações, cada um deles paga
uma taxa ao redor de 300 reais por ano, que resulta
em uma arrecadação de 36 milhões de reais.
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Segundo o banco, esta taxa é cobrada a título
de ressarcimento de custos, porém o montante arrecadado possivelmente transformou o sistema em um
negócio altamente lucrativo para o banco.
No caso de uma licitação pública, a legislação
atual faculta cobrança de taxas apenas à título de ressarcimento de custos. No entanto, as taxas cobradas
dos licitantes pelo Banco do Brasil não fazem distinção
se irão participar de licitação pública ou privada. Assim,
o preço do negócio feito para ser lucrativo é o mesmo
daquele que deveria ser sem ﬁns lucrativos.
A solução para o problema é a proposta pelo
presente projeto, que isenta de toda e qualquer taxa o
licitante que manifestar interesse apenas em participar
de licitações públicas, seja da esfera federal, estadual
ou municipal.
O projeto vai de encontro às reivindicações de
pequenos empresários, desejosos de aproveitar oportunidades para participar de licitações públicas, muitas vezes na modalidade “convite”, de baixo valor, na
qual, menos ainda, se justiﬁca a cobrança da referida
taxa.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Senador Raimundo Colombo.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Texto compilado
Mensagem de veto
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Seção I
Dos Princípios
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações
e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos
e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 350, DE 2009
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal, para regulamentar a demonstração
de exigências na realização de transferências voluntárias a Estados, Distrito Federal
e Municípios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 25, da Lei Complementar nº 101/2001,
passa a incluir o seguinte parágrafo:
“§ 4º A demonstração, por parte dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, do cumprimento das
exigências para a realização de transferência voluntária deverá ser feita, quando da assinatura do convênio ou instrumento congênere e da liberação da
primeira parcela dos recursos ou da parcela única,
por meio de apresentação, ao órgão concedente, de
documentação comprobatória da regularidade ou, a
critério do beneﬁciário, de extrato emitido pelo subsistema Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios –
CAUC do SIAFI.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A proposta busca evitar o comprometimento
da ação estatal, por conta de pendências veriﬁcadas no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios –
CAUC, depois de iniciada a execução ﬁnanceira de
um convênio.
Nos moldes atuais, qualquer pendência que surja
no CAUC, posteriormente à transferência da primeira
parcela de determinado convênio, pode ser suﬁciente
para que as transferências das parcelas remanescentes sejam suspensas. Na maioria das vezes, os atrasos
na liberação dos recursos necessários à continuidade
das ações objetos de convênios provocam prejuízos à
coletividade.
O conteúdo normativo desta proposta ﬁgura no
caput do art. 40, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2010 – PLDO/2010 (PLN 07/2009). Ocorre que a lei de diretrizes orçamentárias tem vigência
limitada. Pretende-se, portanto, tornar perene no ordenamento jurídico pátrio a regra já apresentada pelo
PLDO/2010.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009. – Senador João Vicente Claudino.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Mensagem de veto
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
....................................................................................
CAPÍTULO V
Das Transferências Voluntárias
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação,
a título de cooperação, auxílio ou assistência ﬁnanceira,
que não decorra de determinação constitucional, legal
ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias:
I – existência de dotação especíﬁca;
II – (VETADO)
III – observância do disposto no inciso X do art.
167 da Constituição;
IV – comprovação, por parte do beneﬁciário,
de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de
tributos, empréstimos e ﬁnanciamentos devidos ao ente
transferidor, bem como quanto à prestação de contas
de recursos anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive
por antecipação de receita, de inscrição em Restos a
Pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em ﬁnalidade diversa da pactuada.
§ 3º Para ﬁns da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta
Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a
ações de educação, saúde e assistência social.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de Assuntos Econômicos.)
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP)
– Os projetos lidos serão publicados e encaminhados
às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – A Presidência comunica ao Plenário que foram
autuados, por solicitação do Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
os seguintes avisos:

AVISOS
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
– Aviso nº 34, de 2009-CN (nº 945-Seses-TCUPlenário/2009, na origem), que encaminha
ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
1571/2009 – TCU – Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes
ao Levantamento de Auditoria realizado na Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
– MD, que teve por objeto as obras de Construção
do novo Aeroporto Internacional de Macapá, no
Estado do Amapá (TC 006.349/2009-9).
– Aviso nº 35, de 2009-CN (nº 1000 -Seses-TCUPlenário/2009, na origem), que encaminha
ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
1628/2009 – TCU – Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes ao Levantamento de Auditoria realizado nas
obras de restauração da Rodovia BR-174, que
interliga as cidades de Manaus/AM e Boa Vista/
RR à Venezuela (TC 017.267/2007-3).
– Aviso nº 36, de 2009-CN (nº 1007-Seses-TCUPlenário/2009, na origem), que encaminha
ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
1603/2009 – TCU – Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes
ao Levantamento de Auditoria realizado nas obras
de Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística
Nacional, realizadas em Porto Velho, Estado de
Rondônia (TC 007.985/2009-2).
– Aviso nº 37, de 2009-CN (nº 1009 -Seses-TCUPlenário/2009, na origem), que encaminha
ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
1604/2009 – TCU – Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes ao Levantamento de Auditoria realizado nas
obras do Hospital Regional de Cacoal no Estado
de Rondônia (TC 007.986/2009-0).
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Os Avisos lidos retornam à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
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Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 153, DE 2009
(Nº 498/2007, na Casa de origem, do Deputado Dr.
Rosinha)
Estabelece notiﬁcação nsousicí dicoa.
sos de ten tcaotmipvuals órdiea
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os estabelecimentos de saúde da rede
pública e privada ﬁcam obrigados a notiﬁcar ao órgão
público competente, estadual ou municipal, os casos
de atendimento a pessoas em que houve o diagnóstico de tentativa de suicídio.
§ 1º O proﬁssional e o estabelecimento de saúde responsáveis pelo atendimento e assistência à pessoa terão o
encargo de fazer a notiﬁcação ao órgão competente, para
a adoção de providências destinadas ao registro, sob pena
de responsabilidade administrativa, civil e criminal.
§ 2º A notiﬁcação compulsória ao órgão público
de saúde deverá processar-se num prazo máximo de
setenta e duas horas a contar do atendimento.
§ 3º A notiﬁcação será processada em cadastro
próprio que conterá dados de identiﬁcação e epidemiológicos além da especiﬁcação dos procedimentos
de saúde utilizados no atendimento.
Art. 2º O órgão público de saúde, municipal ou
estadual, manterá equipe para o acompanhamento às
pessoas com o diagnóstico especiﬁcado no art. 1º.
Art. 3º O órgão público de saúde federal manterá
estatísticas atualizadas a respeito dos casos envolvendo
tentativas de suicídio atendidos nos estabelecimentos
de saúde municipais e estaduais.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL N° 498, DE 2007
Estabelece a obrigatoriedade de notiﬁcação compulsória dos casos em que
especiﬁca e dá outras providências:
O Congresso Nacional decreta:
Art.1° Os estabelecimentos de saúde da rede
pública e privada ﬁcam obrigados a notiﬁcar ao órgão
público competente, estadual ou municipal, os casos
de atendimento a pessoas onde houve o diagnóstico
de tentativa de suicídio.
§1° O proﬁssional e o estabelecimento de saúde
responsáveis pelo atendimento e assistência à pessoa
terão o encargo de fazer a notiﬁcação ao órgão competente, para a adoção de providências destinadas ao
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registro, sob pena de responsabilidade administrativa,
civil e criminal.
§ 2° A notiﬁcação compulsória ao órgão público
de saúde deverá processar-se num prazo máximo de
72 (setenta e duas) horas a contar do atendimento.
§ 3° A notiﬁcação será processada em cadastro
próprio que conterá dados de identiﬁcação e epidemiológicos além da especiﬁcação dos procedimentos
de saúde utilizados no atendimento.
Art. 2° O órgão público de saúde, municipal ou
estadual, manterá equipe multidisciplinar para o acompanhamento médico, psicológico e de assistência social
às pessoas com diagnóstico especiﬁcado no art. 1°
Art. 3° O órgão público de saúde federal manterá
estatísticas atualizadas a respeito dos casos envolvendo
tentativas de suicídio atendidos nos estabelecimentos
de saúde municipais e estaduais.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

A Organização Mundial de Saúde vem incentivando os países a adotarem protocolos e iniciativas
destinadas à prevenção dessa problemática. Nos Estados Unidos, onde há grande incidência de casos envolvendo tentativa ou mesmo de suicídio, há centros de
saúde voltados a prestar assistência e atendimento às
pessoas que tentaram contra as próprias vidas.
Nossa intenção é criar um sistema onde o órgão
público federal estabeleça procedimentos de rotina aos
proﬁssionais de saúde que atendem nos estabelecimentos de saúde, seja ele privado ou público. Estas
orientações deverão ter como destinatários as secretarias de saúde municipal e estaduais.
Desta forma, tendo em vista o alcance da presente
lei, contamos com a colaboração dos nobres pares.
Sala das Sessões, 29 de março de 2007. – Dr.
Rosinha.

Justiﬁcação

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP)
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do inciso IV, § 1º, do art. 91 do Regimento Interno, o
Projeto que acaba de ser lido será apreciado pelas Comissões Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos
Sociais, podendo receber emendas, perante a primeira
comissão, pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do
art. 122, II, c, do Regimento Interno, cabendo à Comissão de Assuntos Sociais a apreciação terminativa, nos
termos do art. 49, I, da referida Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constiuição que passo a ler.

O presente projeto teve como autor em 2002 o
nobre Deputado Orlando Fantazzini. A proposição visa
estabelecer regras destinadas à notiﬁcação compulsória dos casos onde houve o diagnóstico de tentativa
de suicídio. Tal procedimento se faz necessário tendo
em vista que é crescente o número de pessoas que
atentam contra a sua própria vida e não recebem, por
parte das instituições de saúde, atendimento especíﬁco para este tipo de transtorno mental.
Com a observância obrigatória dos estabelecimentos de saúde será possível manter-se cadastros
atualizados, com dados epidemiológicos a respeito
do perﬁl das pessoas, que possibilitem o mapeamento dos estados e municípios onde há maior incidência
dessa problemática.
Com esses dados, será possível o planejamento
e implantação de políticas públicas de saúde preventivas e curativas destinadas à melhor recuperação das
pessoas que tenham apresentado esse transtorno. Para
isso, será mister que se institua equipes multidisciplinares na área médica, psicológica e de assistência social
para um atendimento mais integrado ao paciente.
O suicídio, tentado ou executado, tem-se constituído hoje numa das formas de manifestação da violência.
Por diferentes motivações o indivíduo atenta contra a
própria vida na tentativa de dar ﬁm a um trauma ou
sofrimento psíquico a que esteja submetido.
No Brasil, apesar de não haver dados oﬁciais,
sabe-se que tem havido um crescimento da população
apresentando esse comportamento.

(Às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e nos termos do art. 491, do RISF,
à de Assuntos Sociais.)

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 36, DE 2009
Altera o art. 103 da Constituição Federal
para permitir que confederação ou associação de municípios de âmbito nacional, possa
propor ação direta de inconstitucionalidade e
ação declaratória de constitucionalidade.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O artigo 103 da Constituição Federal passa
a ser acrescido do inciso X, com a seguinte redação:
“Art. 103. ..............................................
..............................................................
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X – entidade de representação de municípios de âmbito nacional.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justiﬁcação
O art. 103 da Constituição Federal apresenta um
rol de legitimados que podem propor Ação Direta de
Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade. Essas ações objetivam proteger a ordem
jurídica de toda a sorte de inconstitucionalidades que
possam aﬂigir o sistema.
A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
separa em duas categorias esses legitimados, a saber:
legitimados universais e especiais. Os legitimados universais podem defender a Constituição em qualquer caso
sem precisar demonstrar qualquer adequação temática
(Presidente da República, Mesa do Senado Federal,
Mesa da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da
República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil e Partido Político com representação no Congresso). Já os legitimados especiais devem demonstrar
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que o ato objeto de controle interfere ou tem pertinência
com os interesses dos respectivos ﬁliados ou associados.
Nessa última categoria, estão a Mesa da Assembléia
Legislativa ou da Câmara Legislativa, Governador de
Estado ou do Distrito Federal e a confederação sindical
ou entidade de classe de âmbito nacional.
Com a presente proposta, pretende-se incluir no rol
de legitimados as entidades de representação de municípios de âmbito nacional objetivando, com isso, permitir a
plena participação dos entes locais no sistema de controle
concentrado de constitucionalidade junto ao STF.
É sabido que foi a atual Constituição que erigiu os
municípios à categoria de entes federados autônomos.
Contudo, tal status veio desacompanhado de prerrogativas essenciais para a consolidação dessa novel posição
institucional. A não representação do município no Senado Federal e a falta de legitimidade para a propositura de
ADI e ADC são exemplos dessas omissões federativas.
Nesse sentido, busca-se sanar uma dessas omissões possibilitando às entidades de representação de
municípios proporem ADI e ADC sobre temas que repercutem na esfera de atuação dos entes locais.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário
....................................................................................
Seção II
Do Supremo Tribunal Federal
....................................................................................
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
I – o Presidente da República;
II – a Mesa do Senado Federal;
III – a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
V – o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
VI – o Procurador-Geral da República;
VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII – partido político com representação no Congresso Nacional;

AGOSTO 2009

Agosto de 2009

IX – confederação sindical ou entidade de classe
de âmbito nacional.
§ 1º O Procurador-Geral da República deverá ser
previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade
e em todos os processos de competência do Supremo
Tribunal Federal.
§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional,
será dada ciência ao Poder competente para a adoção
das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.
§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar
a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato
normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da
União, que defenderá o ato ou texto impugnado.
§ 4º (Revogado pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – A Proposta de Emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República que passo a ler.
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – A mensagem lida vai à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 136/09-GLPSDB
Brasília, 12 de agosto de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Arthur Virgílio para integrar como titular a Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, em substituição ao Senador Mário Couto, que passará a integrar a Comissão
como suplente.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 137/09-GLPSDB
Brasília, 12 de agosto de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Arthur Virgílio, para integrar como titular, a Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária, em vaga destinada ao
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.
Na oportunidade renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – A Presidência designa o Senador Arthur Virgílio
para integrar, como titular, a Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, nos termos do expediente encaminhado pela Liderança do Partido da Social Democracia Brasileira.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 138/09-GLPSDB
Brasília, 12 de agosto de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Flexa
Ribeiro para integrar como titular a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em substituição ao Senador Márcio Couto, que passará a integrar a Comissão
como suplente.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – A Presidência comunica ao Plenário que encaminhou mensagem ao Senhor Presidente da República
solicitando retiﬁcação da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008, que “Estima a receita e ﬁxa despesa
da União para o exercício de 2009”, Lei Orçamentária
para 2009, nos termos do disposto no Ofício Pres. Nº
267/2009/CMO, datado de 5 de agosto do corrente, do
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados
e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores Gerson Camata e Papaléo Paes
enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o art.
210, inciso I e o § 2º do Regimento Interno.
Serão Exªs serão atendidos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, sou um antigo admirador do ex-presidente americano Bill Clinton, não só por seu carisma e simpatia inegáveis, como também pela competência e talento que demonstrou nos 8 anos de seu
governo – não é à toa que foi um dos períodos mais
prósperos dos Estados Unidos. Mas não posso deixar de discordar dos termos da palestra que proferiu
há uma semana, em São Paulo, sobre os desaﬁos
do etanol brasileiro.
Ao discorrer sobre o futuro do etanol de cana, o
ex-presidente aﬁrmou que o Brasil precisa provar para
o mundo que pode produzir combustível proveniente
de fontes renováveis sem prejudicar o meio ambien-
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te. Ou seja, que conseguirá reduzir as emissões de
gás carbônico do mundo sem afetar sua própria sustentabilidade. “O Brasil”, disse ele, “terá de resolver
este problema interno, para depois tentar resolver o
problema global”.
Ora, a questão da sustentabilidade é justamente
uma das razões que levaram nosso País a optar por
uma política de estímulo à produção de etanol, e ao
desenvolvimento de pesquisas que tornem mais eﬁciente a obtenção do combustível.
Para citar apenas um exemplo, está em desenvolvimento uma técnica que permitirá extrair etanol
da biomassa da cana-de-açúcar, o bagaço e a palha,
permitindo aumentar a produtividade das usinas em
cerca de 37 por cento. Apesar de ainda em caráter
experimental, ela provavelmente será utilizada em
escala industrial num prazo relativamente curto, de
3 anos.
Com o aproveitamento das sobras, pode-se fazer
com que o rendimento por tonelada de cana cresça
de 80 litros para 110 litros de etanol. Como não há
país algum produzindo etanol extraído de biomassa
em escala industrial, o avanço dos estudos realizados no Brasil coloca-nos em posição de vanguarda,
já que teremos condições de atingir o objetivo com
maior rapidez.
É uma tecnologia complexa, e devemos o seu
desenvolvimento a pesquisadores brasileiros, que trabalham em 15 laboratórios universitários e centros de
pesquisa, integrantes da Rede Bioetanol, ﬁnanciada
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
A coordenadora cientíﬁca da Rede Bioetanol, Elba
Bon, ressaltou recentemente 2 aspectos importantes
da extração do etanol de biomassa. O primeiro é que
ele possibilitará a geração de empregos para pessoas
melhor qualiﬁcadas, e também estimulará a qualiﬁcação de técnicos que trabalham atualmente na cadeia
do etanol. O segundo é que a capacidade de produção aumentará mais, sem que seja preciso expandir
as áreas de cultivo, preservando o ecossistema e os
mananciais de água do País.
Não custa lembrar que, há pouco mais de 2 meses, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, divulgou um estudo comprovando que a produção de etanol pode reduzir de forma expressiva as
emissões de gases causadores do efeito estufa.
O estudo demonstrou que, incluindo todas as
etapas do processo de produção, do plantio da canade-açúcar à comercialização do combustível, o etanol
brasileiro reduz em 73 por cento a emissão total de
dióxido de carbono, do óxido nitroso presente no nitrogênio de fertilizantes, e do gás metano liberado pela
queima da palha na atmosfera.
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O que nos credencia a dar lições ao mundo a
respeito do etanol, além da continuidade das pesquisas destinadas a aprimorar os métodos de produção,
é o nosso pioneirismo, já que a tecnologia do etanol
começou a ser desenvolvida aqui no início da década
de 1970, pouco tempo depois da crise que fez os preços do petróleo subirem à estratosfera.
Quando, anos depois, ele se tornou novamente
um combustível economicamente viável, não só devido
à preocupação com a preservação do meio ambiente,
mas também diante da perspectiva do esgotamento
das fontes tradicionais de energia, já estávamos na
dianteira. E continuamos na frente, tanto em volume
de produção quanto em tecnologia, como demonstra
o surgimento dos carros com motor ﬂex, capazes de
funcionar com álcool ou gasolina.
A primeira das mentiras a ser propagada quando
o etanol se tornou alvo das atenções do mundo foi a de
que éramos responsáveis, em parte, pela crise mundial
de alimentos, já que, ao plantar cana-de-açúcar, estávamos roubando espaço ao cultivo de grãos.
De pouco adiantou comprovar que a superfície
ocupada pelas lavouras de cana corresponde a apenas 2 por cento dos quase 3 milhões de quilômetros
usados pela agropecuária, nem argumentar que a
expansão da área canavieira acontece normalmente
pela conversão de pastagens.
Não faz muito tempo que assistimos a uma ofensiva de grandes proporções contra o etanol, como se
fosse ele, e não a composição da matriz energética
mundial, dependente em sua quase totalidade dos
combustíveis fósseis, o responsável pelos males do
mundo. O então relator especial da ONU para o Direito à Alimentação, o suíço Jean Ziegler, chegou ao cúmulo de classiﬁcar a produção de biocombustíveis de
“crime contra a humanidade”. Na época, o presidente
Lula, com razão, apontou a causa do encarecimento
dos alimentos: os subsídios agrícolas de norte-americanos e europeus, “uma droga que entorpece e vicia
seus próprios produtores”.
Faltou dizer que a expansão canavieira, ao contrário do que alegou o ex-relator da ONU, não reduz
a produção de alimentos, mas até faz com que cresça. Ele com certeza desconhece que, para plantar
cana-de-açúcar, é necessária a rotatividade de culturas. Calcula-se que 15 por cento das áreas de canaviais são renovadas com outras lavouras, como a
de feijão e a de soja. Ou seja, a tendência é de que
a cultura de cana aumente a oferta de alimentos, e
não o contrário.
O físico José Goldemberg, autoridade mundial em
fontes alternativas de energia, é um dos especialistas
que lutam contra a persistência dos mitos a respeito
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do etanol de cana-de-açúcar. O ponto nevrálgico da
questão, que o ex-presidente Clinton não abordou em
sua palestra, é o protecionismo do mercado americano
em relação ao nosso etanol.
Nos Estados Unidos, a fonte do etanol é o milho. Ele produz, de acordo com Goldemberg, apenas
uma e meia unidade de energia renovável para cada
unidade de energia fóssil. Já o etanol de cana rende
8 unidades. Ou seja, é 5 vezes mais eﬁciente para
substituir os combustíveis que agravam o aquecimento global.
Americanos e europeus têm visões catastróﬁcas da Floresta Amazônia sendo devastada para dar
lugar a imensos canaviais. É esta a visão que parece
ter contaminado o ex-presidente Clinton. Ele deveria
atentar para o fato de que o cultivo do milho, além de
consumir muito mais água que a cana, necessita de
grandes quantidades de fertilizante, mais especiﬁcamente o nitrogênio, que tem potencial para contaminar fontes de água. Por último, o custo de produção
só torna viável a existência dessa indústria de etanol
de milho graças a um subsídio do governo que atinge
uma quantia astronômica, 4 bilhões e 100 milhões de
dólares por ano.
Não são, portanto, os brasileiros que devem provar a sustentabilidade do etanol de cana. São os europeus, que produzem o combustível principalmente a
partir de beterraba e trigo, e os americanos, que optaram pelo milho – é o mundo desenvolvido que precisa
provar que, com seus programas de desenvolvimento
de etanol, não está tirando alimento da boca de um
ser humano. O Brasil optou pelo caminho certo, mas
está pagando o preço que pagam todos aqueles que
assumem a liderança.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna neste momento para fazer o registro da matéria “Governo de SP vai distribuir verba contra desemprego”, publicada no jornal
Folha de S.Paulo, em sua edição do dia 25 de julho
de 2009.
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A matéria revela que o estado de São Paulo
“reserva R$ 100 milhões para dar auxílio à cerca de
40 mil desempregados”. Revela também que “o programa dará prioridade aos trabalhadores com idade
entre 30 e 59 anos que não mais recebem segurodesemprego”.
Essa é mais uma ação concreta do governador
José Serra, que vem demonstrando extraordinária capacidade de reação à crise econômica mundial.
Como segundo assunto, gostaria de fazer o registro do editorial “Preconceito – Que a escola forme,
e não deforme”, do Jornal do Brasil, em sua edição
do dia 25 de julho de 2009.
O editorial analisa um “estudo inédito da USP
realizado em 501 escolas com 18.599 estudantes,
pais e mães, professores e funcionários da rede pública de todos os estados do país. A principal conclusão do trabalho foi que 99,3% dos entrevistados têm
algum tipo de preconceito”. O texto destaca também
um comportamento sorrateiro e abominável, deﬁnido
pela expressão “bullying”, que humilha as pessoas
com “apelidos inconvenientes, ampliﬁcando ‘problemas’ estéticos, amedrontando chegando à extorsão
de bens pessoais ou imposição física para obter
vantagens”.
É de crucial importância o envolvimento de toda
a sociedade no combate deste tipo de prática. O
preconceito não pode e não deve ser a regra e a
importância da escola cresce na medida em que é
ali mesmo que o debate deve começar. Aﬁnal, como
diz o título do editorial, “escola é para formar, e não
para deformar”.
Sr. Presidente, para que conste dos Anais do
Senado Federal, requeiro que as matérias citadas
sejam consideradas como parte integrante deste pronunciamento.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB
– AP) – Nada mais havendo a tratar, agradecendo a
Deus e aos servidores desta Casa, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30
minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 611, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 611, de 2009 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.287, de
2009, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova
a programação monetária para o segundo trimestre de 2009.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 612, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 612, de 2009 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.288, de
2009, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova
a programação monetária relativa ao terceiro
trimestre de 2009.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
29, DE 2003
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art.
193 da Constituição Federal (trata da ordem
social).
Parecer sob nº 187, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação para o segundo
turno.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008,
tendo como primeiro signatário o Senador
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48
da Constituição Federal, para transferir da
União para o Distrito Federal as atribuições
de organizar e manter a Defensoria Pública
do Distrito Federal.
Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
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7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na
Câmara dos Deputados, tendo como primeiro
signatário o Deputado Antonio Carlos Biscaia),
que dá nova redação ao § 6º do art. 226 da
Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio,
suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de um ano ou de comprovada
separação de fato por mais de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
8
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 1995
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
187, de 1995 (nº 3.171/97, naquela Casa), do
Senador Júlio Campos, que dispõe sobre a
identiﬁcação criminal do civilmente identiﬁcado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da
Constituição Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.215, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora ad hoc: Senadora Serys
Slhessarenko.
9
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2004
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
255, de 2004 (nº 4.852/2005, naquela Casa),
de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito sobre Exploração Sexual, que altera
o art. 250 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente
(prevê o fechamento deﬁnitivo de hotel, pensão, motel ou congênere que reiteradamente
hospede criança ou adolescente desacompanhados ou sem autorização).
Pareceres sob nºs 479 e 480, de 2009,
das Comissões
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– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, com adequações, que apresenta; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora: Senadora Fátima Cleide,
favorável, acatando as adequações da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, consolidadas em texto ﬁnal que encaminha.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 41, de 2000 (nº 121/99,
na Casa de origem, do Deputado Cunha Bueno), que estabelece a disciplina legal para a
propriedade, a posse, o transporte e a guarda
responsável de cães.
Parecer sob nº 1.089, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Jayme Campos, favorável, com
as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apresenta.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na
Casa de origem, do Deputado Jaques Wagner), que dispõe sobre a construção de muro
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e
curvas perigosas em rodovias federais.
Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003;
e 694, de 2009, das Comissões
– de Serviços de Infra-Estrutura, Relatora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta,
com voto contrário vencido do Senador Leomar Quintanilha; e
– de Assuntos Econômicos (em audiência, nos termos do Requerimento nº 269, de
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora
Serys Slhessarenko, solicitando informações
ao Ministério dos Transportes para instruir a
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador
Osmar Dias, favorável, nos termos das Emendas nºs 2 e 3-CAE, que apresenta.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000,
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na Casa de origem, do Deputado Bispo Wanderval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, para incluir, na categoria de
intérpretes ou executantes, os dubladores.
Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 1,
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos
Valadares, favorável; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2003 (nº 1.550/96, na
Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que faculta o registro, nos documentos pessoais de identiﬁcação, das informações
que especiﬁca.
Parecer favorável, sob nº 1.055, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Francisco
Dornelles.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 110, de 2005 (nº 3.685/2004, na Casa de
origem, do Deputado Gustavo Fruet), que altera os
arts. 11 e 62 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002, que institui o Código Civil (altera dispositivos
referentes aos direitos da personalidade e à constituição de uma fundação).
Parecer nº 1.085, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador
Lobão Filho, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
15
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a vigência das leis estaduais, a homologação
das sentenças estrangeiras declaratórias do
estado das pessoas e o divórcio realizado no
estrangeiro).
Parecer favorável, sob nº 698, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Renato Casagrande.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Herrmann Neto), que determina a publicidade dos
valores das multas decorrentes da aplicação
do Código de Defesa do Consumidor revertidos
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que altera o art. 1.526 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código
Civil, determinando que a habilitação para o
casamento seja feita pessoalmente perante o
oﬁcial do Registro Civil.
Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda, favorável, com a Emenda n° 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
18

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 74, de 2006 (nº 4.681/2004,
na Casa de origem, do Deputado Fernando
Coruja), que altera o Decreto-Lei nº 4.657,
de 4 de setembro de 1942 – Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, para adequá-lo
à Constituição Federal em vigor (dispõe sobre

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000,
na Casa de origem, do Deputado José Carlos
Elias), que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas
escolas públicas de educação básica.
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Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável ao Projeto, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que
oferece.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2007 (nº 5.522/2005,
na Casa de origem, do Deputado André de
Paula), que dispõe sobre a obrigatoriedade
da implementação de protocolo terapêutico
para a prevenção vertical do HIV, em hospitais
e maternidades.
Parecer nº 1.087, de 2009, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Rosalba Ciarlini, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004,
na Casa de origem, do Deputado Dr. Rosinha), que altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de
1° de setembro de 1971 (inclui a bandeira do
Mercosul nos casos de hasteamento diário da
Bandeira Nacional).
Parecer favorável, sob nº 526, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Sérgio Zambiasi.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
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22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001,
na Casa de origem, do Deputado Osmar Serraglio), que altera os arts. 12 e 21 da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992 – Lei de Improbidade Administrativa (permite a aplicação de
sanções, isolada ou cumulativamente, ao responsável por ato de improbidade, e restringe a
aplicação da pena de ressarcimento).
Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Neuto de
Conto.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 136, DE 2008 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara no 136, de 2008 – Complementar (no 375/2006-Complementar, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a composição
do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus; revoga a
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991;
e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nos 953 e 954,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia.
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25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
26
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios,
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de
1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as condutas de
fazer aﬁrmação falsa ou negar a verdade, na
condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares
de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008
(em audiência, nos termos do Requerimento nº
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
27
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 7, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre
o percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de necessidades
especiais e os critérios de sua admissão, nos
termos do inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal.
Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta;
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– de Assuntos Sociais (em audiência nos
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Relator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, favorável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Substitutivo), que oferece.
28
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
29
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres,
que altera o art. 1º da Lei Complementar nº
105, de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os dados ﬁnanceiros não sigilosos, para
ﬁns de investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável, nos termos de Subemenda, que
oferece.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB –
AP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 23
minutos.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR MARCO MACIEL NA SESSÃO DO
DIA 11 DE AGOSTO DE 2009, QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA
SE PUBLICA.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Exmº
Senhor, nobre Senador Mão Santa, membro da Mesa
que preside esta sessão, Srs. Senadores Roberto Cavalcanti, João Pedro, Almeida Lima, Augusto Botelho,
Delcídio Amaral, que tanto enobrecem com suas presenças neste plenário.
Como já anunciado, Sr. Presidente, hoje se comemora o dia da criação dos cursos jurídicos no Brasil,
através de uma lei de 1827, de iniciativa do Visconde
de São Leopoldo. Foram as primeiras faculdades de
Direito estabelecidas no País, uma no Norte, como à
época se chamava, com sede em Olinda, capital da
província de Pernambuco, e não no Recife, que só
posteriormente passou a ser capital; e a outra, situada
no Sul do País, em São Paulo, intencionalmente criada no Largo de São Francisco, onde até hoje funciona. Eram os primeiros Centros de Estudos Jurídicos
e Sociais, preparadores de sucessivas gerações dos
primeiros líderes e administradores do Império e da
Primeira República.
“Ao tempo deste meu Ministério pertence o ato que reputo mais glorioso de minha
carreira política e que me penetrou no mais
íntimo júbilo que pode sentir o homem público no exercício de suas funções. Reﬁro-me à
instalação de dois cursos jurídicos, em São
Paulo e Olinda, consagração deﬁnitiva da ideia
que eu aventara na Assembleia Constituinte
[leia-se Assembleia Constituinte de 1823], em
sessão de 14 de junho.”
Essas palavras são de autoria do Visconde de
São Leopoldo e constam de suas memórias. Na verdade, José Feliciano Fernandes Pinheiro, como se
chamava o Visconde de São Leopoldo – na época,
nós vivíamos no Império –, Ministro referendário, da
lei de 11 de agosto de 1827, o nosso São João Batista, isto é, o primeiro que intuiu a necessidade de criar
a Faculdades de Direito em nosso País. Formado em
Ciências Jurídicas pela Universidade de Coimbra, o
Visconde de São Leopoldo foi escritor, magistrado,
político, conselheiro do Império e Senador.
O êxito de seus esforços e a participação de
tantos outros parlamentares se constitui em algo fundamental para a institucionalização de país ainda ca-
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rente de instrumentos indispensáveis à formação do
Estado Nacional.
Embora o Padre António Vieira haja dito em sermão que “o futuro não se prevê,. se constrói coletivamente”, a verdade é que o futuro tem um coração antigo
a inspirar o porvir “, isto é, inspirar o que certamente
virá a ocorrer.
Daí a necessidade que temos de celebrar as efemérides, palavra grega de poucos sinônimos, mas de
muitos signiﬁcados, que tanto pode se referir aos movimentos dos astros ou a eventos magnos alusivos a
vultos ilustres ou relevantes episódios nacionais, como
assim o compreendeu o Barão do Rio Branco, autor
de obra sobre o tema imprescindível à compreensão
da evolução de nossa Pátria.
De fato, o livro Efemérides Brasileiras, de Rio
Branco, é, de alguma maneira, uma forma de lembrar
nosso passado, destacando, sobretudo, os eventos
que mais gloriosamente marcaram nossa evolução
política, econômica e social.
Na faculdade pernambucana – leia-se em
Olinda – formaram-se, entre outros, o Barão
de Rio Branco. Façamos um parêntese para
render-lhe justa homenagem: o Barão de Rio
Branco foi Ministro das Relações Exteriores de
1902 a 1912, se não estou equivocado, ou seja,
durante, portanto, dez anos, e faleceu inclusive no exercício das funções. Foi uma pessoa
que se dedicou integralmente à formulação
da política externa brasileira. Sem nenhum
elogio fácil, ele é, sem dúvida alguma, aquele
que vertebrou a política externa brasileira. E
mais do que isto: ao longo do seu exercício
como Ministro das Relações Exteriores, deixou, praticamente, todas as nossas fronteiras
deﬁnidas. Temos dez países lindeiros e, com
eles, fronteiras deﬁnidas, graças ao talento,
engenho e arte de Rio Branco.
Na faculdade paulista – que ainda hoje se encontra instalada no Largo São Francisco, onde funcionava
um convento franciscano –, muitos futuros Presidentes
da República ali se formaram. .
Por ambas as escolas – em Olinda e, posteriormente, em Recife e em São Paulo – passaram desde
estadistas do porte de Joaquim Nabuco a poetas como
Álvares de Azevedo e Castro Alves.
O Senado também muito deve às duas pioneiras
faculdades. Até hoje, delas provêm vários dos seus
maiores nomes: Clóvis Bevilacqua e Spencer Vampré, por exemplo, reputados juristas, tornaram-se,
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respectivamente, os maiores historiadores da Faculdade de Olinda, transferida para o Recife em 1854; e
a de São Paulo, sempre no tradicional Largo de São
Francisco.
Nasceram as escolas à sombra do Estado e da
Igreja, numa época de união constitucional entre eles.
A de Olinda, no Mosteiro de São Bento, que, depois,
foi transferido, como já tive ocasião de dizer, para a
cidade de Recife, em 1854; e a de São Paulo, no Convento de São Francisco.
Ainda hoje vem do Recife a romaria anual de
professores e estudantes no dia 11 de agosto para as
comemorações, junto com os beneditinos e as Arcadas
recordam o antigo claustro franciscano.
“A inteligência do legislador do século XIX, ao
implantar os cursos de Direito, é captada de pronto. A
par da construção do Império, queriam a preservação
da unidade nacional”, destaca, com propriedade, o Professor Cláudio Lembo, ex-Governador de São Paulo.
Na verdade, somente após a Revolução Praieira, em
1848, é que cessaram os conﬂitos insurrecionais em
diferentes partes do Império. A grande preocupação,
sobretudo na primeira metade do século XIX, era manter a unidade nacional, algo que se obteve. O Brasil
se manteve íntegro, e suas fronteiras, como disse há
pouco, totalmente delimitadas e demarcadas. Mas não
podemos deixar de reconhecer que tudo isso exigia um
grande esforço para que se mantivesse unido o nosso
país. Podemos festejar o grande fato de termos um País
que se conservou unido, apesar das vicissitudes que
atravessou ao longo da sua evolução histórica.
Se compararmos o império português com o império hispânico, vamos veriﬁcar que isso não aconteceu com os países dominados pela Espanha, porque
os países hispânicos se dividiram em muitos países
– não vamos lembrar todos aqui e agora –, o que demonstra que os portugueses – e, por que não dizer,
posteriormente, com os brasileiros – muito contribuíram
para que tivéssemos a unidade nacional que possuímos. Consequentemente, conseguimos avançar para
vertebrar um País cujo sonho começa a se converter
em realidade.
Da Faculdade de Direito paulista brotou a Universidade de São Paulo, a USP, assim denominada, e a
pernambucana, a Universidade do Recife, hoje denominada Universidade Federal de Pernambuco, que foi
semente de outras tantas que surgiram no Brasil.
Gerações de juristas, políticos e administradores
se formaram naquelas faculdades e continuam nelas
se preparando, ao lado de tantas outras empenhadas
nessa nobre tarefa.
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Sr. Presidente, San Tiago Dantas, ilustre jurista e
Primeiro-Ministro do Governo parlamentarista na década de 1960, anteviu que “pela educação jurídica é
que uma sociedade assegura o predomínio dos valores
éticos perenes na conduta dos indivíduos e sobretudo
dos órgãos do poder público. Pela educação jurídica
[acrescenta mais uma vez San Tiago Dantas] é que a
vida social consegue ordenar-se segundo uma hierarquia de valores, em que a posição suprema compete
àqueles que dão à vida humana sentido e ﬁnalidade.
Pela educação jurídica é que se imprimem no comportamento social os hábitos, as reações espontâneas,
os elementos coativos, que orientam as atividades de
todas para as grandes aspirações comuns”.
Essa preocupação de San Tiago Dantas fora antes expressa por Pedro Lessa em palestra que proferiu
no Congresso Jurídico Brasileiro, que se realizou em
1908, no começo do século XX:
“Se há Academia, em que não se justiﬁque, nem se compreenda o estudo com caráter exclusivamente prático ou proﬁssional,
é a de direito.
Para bem aplicar as leis, é necessário
penetrar-lhes bem o sentido. E, para aprofundar
o conhecimento das leis, faz-se indispensável
remontar os princípios de que elas procedem,
e que as animam e espiritualizam.
Já não quero aludir a uma carreira muito
comumente abraçada pelos bacharéis em ciências jurídicas e sociais, [antigamente, nós nos
formávamos em bacharéis de ciências jurídicas
e sociais; meu diploma, ainda, assim ostenta
esse título] e para a qual são imprescindíveis
os princípios dessas ciências – a carreira política, o trabalho de legislar. Necessário para
o exercício da advocacia e da magistratura, o
estudo dos princípios fundamentais do Direito
é indispensável ao legislador e ao estadista”.
Anote-se que, após a instalação dos cursos jurídicos, os brasileiros não mais precisaram recorrer a
Coimbra ou a Sorbonne, muito menos a universidades
inglesas, alemães ou nos Estados Unidos, embora
estas continuem paradigmáticas – ninguém pode desconhecer –, contudo somente acessíveis às pessoas
afortundas.
Nas Faculdades de Direito de Olinda/Recife e de
São Paulo foi preparada a maioria dos estadistas no
Império que serviram tanto aos Poderes Executivo e
Legislativo, quanto, igualmente, ao Poder Judiciário [é
bom lembrar que também muitos Ministros de Estado,
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e também Ministros dos Supremo Tribunal de Justiça,
como antigamente era denominado o hoje Supremo
Tribunal Federal].
Devo dizer mais que os cursos jurídicos permitiram o desabrochar de novas proﬁssões – jornalistas,
pesquisadores sociais, sociólogos, etnólogos –, enﬁm,
fazendo com que os cursos jurídicos começassem a
surgir novas gerações de homens públicos que iriam
ajudar o travejamento do nosso processo de desenvolvimento.
Os mentores da Escola do Recife, também chamada de Escola Alemã, posto que foi fundada sob a
inﬂuência de Tobias Barreto, ilustre sergipano, ao lado
de Sílvio Romero e de Urbano Santos propiciaram um
grande aggiornamento à cultura jurídica e ﬁlosóﬁca
da época.
Tobias Barreto, sentenciou Graça Aranha em sua
autobiograﬁa: “Abria uma nova época na inteligência
brasileira e nós recolhíamos a nova semente sem saber
como ela frutiﬁcaria em nossos espíritos, mais seguros,
porém, de que por ela nos transformávamos”.
Enﬁm, eram os albores de aﬁrmação da nacionalidade brasileira.
Joaquim Nabuco, no consagrado livro Um Estadista do Império – é oportuno lembrar que no próximo
ano, em 2010, vamos celebrar o centenário da morte de
Joaquim Nabuco – anota: “Já então as faculdades de
Direito eram então ante-salas da Câmara. Na Inglaterra,
as associações de estudantes discutiam as grandes
questões políticas, votam moções de conﬁança, destroem administrações, como faz o parlamento”.
De alguma forma era o início de uma prática que
ia permitir a formação de magistrados, procuradores,
consultores, jornalistas, enﬁm, uma série de proﬁssões
indispensáveis ao processo de crescimento do País.
Grandes poetas, escritores, pensadores, muitos
dos quais saíram dessas Faculdades de Direito, como
Álvares de Azevedo, Castro Alves, Fagundes Varela
e Deolindo Tavares, acadêmicos dos cursos jurídicos
que, por sinal, surgiram em pleno desabrochar no romantismo do Brasil.
Ainda hoje está aﬁxado na parede da Faculdade
de Direito do Recife, onde tive honra de estudar e me
formar, o retrato de Deolindo Tavares com seus versos
antológicos: “Sou mais pobre do que Jó; sou mais rico
que Salomão, enﬁm, sou um poeta”.
Malgrado a distância territorial entre a Faculdade
de Direito de Pernambuco e a Faculdade de Direito de
São Paulo, em virtude da inexistência de estradas à
época e a carência dos meios de transportes, havia
algo muito proveitoso: um grande intercâmbio não ape-
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nas intelectual, mas também de interação de alunos.
Muitos iniciaram o curso numa escola e o concluía em
outra. O Barão de Rio Branco concluiu, por exemplo,
na Faculdade de Direito do Recife. E começou o seu
curso em São Paulo.
Sr. Presidente, já vou encerrar, lembrando a passagem hoje dos 182 anos do estabelecimento dos
cursos jurídicos em nosso País. E esta data tão signiﬁcativa para um País jovem, como é o nosso, não pode
deixar de ser celebrada, sobretudo pelas instituições
devotadas ao Direito.
É, portanto, ocasião para cultuar o passado que
ﬁca do que passou; é celebrar o presente enquanto
construção do futuro. O Senado, Casa da República
e da Federação, não pode, portanto, como aqui ﬁcou
expresso, ﬁcar indiferente a tão insigne efeméride.
E, já que falamos aqui na Casa da República e
Casa da Federação, não podemos deixar de homenagear Rui Barbosa, posto que hoje é o Dia do Advogado,
e Rui Barbosa foi, por excelência, o advogado.
É bom ter sempre presente que Rui Barbosa nos
permitiu que o Brasil assumisse um papel destacado
na vida internacional, via a II Conferência de Haia, em
que ele tanto se destacou. Rui Barbosa foi alguém que
deu, em toda a sua vida, um exemplo de grande civismo. Mesmo nas diﬁculdades, quando inclusive exilado,
quer como candidato à Presidência da República, que
nunca obteve alcançar, sempre foi o advogado, aquele que estava disposto a impetrar algum mandado de
segurança contra qualquer opressão política, enﬁm,
um político que se notabilizou pela formação da consciência cívica do nosso País.
A consciência cívica, Sr. Presidente, é a base
dos direitos humanos e liberdades públicas. Desde as
lutas democráticas dos diretórios de estudantes que a
juventude vem aprendendo o bom combate em defesa
da cidadania. Eu mesmo sou dos que, na presidência
do Diretório Central dos Estudantes da Universidade
Federal de Pernambuco, iniciaram a carreira política.
Por tantos motivos, o dia de hoje está dedicado ao
Advogado. Mais do que apenas a data da efeméride, é
o próprio espírito da consciência júridica democrática
do Brasil que o consagra, em memória da fundação
dos primeiros cursos jurídicos entre nós.
Sr. Presidente, o advogado tem desempenhado
um dos papéis mais importantes na defesa da democracia no Brasil e no mundo. O seu maior paradigma,
entre nós prossegue sendo Rui Barbosa, que exerceu
toda a vida essa proﬁssão e fez dela a base de outras
suas atividades de político, tanto honrando o Senado

188

35758

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

brasileiro, em cujas sessões está sempre presente no
busto que aqui paira em lugar proeminente.
Assim, hoje é também o Dia do Advogado e o é,
signiﬁcativamente, o dia de Rui Barbosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
APARTE PROFERIDO PELO SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS AO PRONUNCIAMENTO DO SENADOR TASSO JEREISSATI, NA SESSÃO DO DIA 11 DE AGOSTO
DE 2009, QUE, RETIRADO PARA REVISÃO
PELO APARTEANTE, ORA SE PUBLICA.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com
revisão do aparteante.) – Senador Tasso, V. Exª é reconhecidamente, aqui na Casa, um extraordinário homem
público. E dá, mais uma vez, uma demonstração de toda
a sua grandeza quando vem a essa tribuna para falar
sobre os lamentáveis incidentes da última quinta-feira.
V. Exª, sem nenhuma tergiversação, sem nenhuma escamoteação, sem nenhum ﬁngimento, pede, inclusive,
desculpas aos seus amigos, aos seus eleitores, por ter
sido envolvido naquele episódio. É importante relembrar
a V. Exª que hoje faz uma semana, que o Senador Pedro
Simon, daquela tribuna, também foi agredido como V.
Exª foi agredido na quinta-feira; agredido pelo Líder do
PMDB e agredido por um ex-Presidente da República,
aqui, neste plenário. Um tentou humilhá-lo de todas as
maneiras; um outro mandou que engolisse. Engolir, V.
Exª é do Nordeste, como eu, de Pernambuco, e V. Exª
do Ceará, sabe o que é engolir lá. Aqueles velhos coronéis do interior, porque ainda há reminiscência deles
no sertão de Pernambuco, é comum dizerem para um
estudante, para um jovem: “Não escreva isso”, ou “Tire
daqui esse panﬂeto, senão você vai engolir”. É a velha
prepotência, embora pequena, mas ainda existente
no Nordeste. É bom lembrar também que o discurso
do Senador Pedro Simon foi propondo entendimento.
Imagine só, ali daquela tribuna, propondo um entendimento da Casa, que passasse este mal-estar, e recebeu a agressão que recebeu.
Em suma, além da minha solidariedade e de reiterar a minha admiração por V. Exª, eu quero lhe dizer
que V. Exª também foi agredido aqui, na última quintafeira. Eu não estava aqui. Aquilo tudo foi uma armação,
a começar daquela palhaçada na tribuna de honra, de
pessoas ligadas à Presidência da Casa, que tentaram
não lhe humilhar nem ofender, mas ofender o Senador
Arthur Virgílio. E V. Exª, com o espírito que todos nós
conhecemos, de independência, de não permitir esses
abusos, esses insultos, começou a se irritar naquele
instante. Então, Senador, eu não acredito nessa coisa
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de entendimento aqui, infelizmente. Não acredito nisso.
Uma Casa que tem uma tropa de choque que transforma o Conselho de Ética no que está transformado. Eu nunca vi na minha vida política, na minha vida
pessoal, nada igual ao que a maioria nesta Casa está
fazendo com o Conselho de Ética. Nada, nada igual.
Que entendimento é esse? Entendimento para V. Exª
ser agredido? Para vir com uma história daquelas, sem
pé nem cabeça, com o Senador Sérgio Guerra? Para
agredir uma das principais ﬁguras desta Legislatura e
desta Casa em toda a sua história, que é o Senador
Pedro Simon? Ou nós partimos para paralisar os trabalhos nesta Casa, não se votar nada, absolutamente
nada, como não está se votando, ou nós não vamos
chegar aqui a coisa nenhuma. Ao contrário, pode se
agravar: gente levar tiro aqui dentro ou nos corredores;
na tribuna ou fora da tribuna, ou nos corredores. Se já
se mandou, por exemplo, um Senador da República:
“Manda ele para aquele lugar”, no vídeo, e todas as
televisões do Brasil divulgaram.
Um Senador o chama de “coronel de merda”. No
que vai dar isso? Claro que não é em boa coisa, não é?
Depois vêm aquelas mesmas ladainhas, aquelas mesmas histórias de que a culpa é da Casa; a culpa não é
a direção da Casa. De forma que quero incorporar-me
ao discurso de V. Exª. A minha palavra é só a minha
palavra, eu não tenho o partido. Essa é uma decisão
a ser tomada pelos líderes. Voto, de forma antecipada
e pública, para paralisar os trabalhos da Casa. O meu
aparte foi para isso, mas, sobretudo, para lhe dar um
abraço. Eu estava em São Paulo; não pude estar aqui
na última quinta-feira. Lamentei muito não ter estado
aqui, mas, ao mesmo tempo, fui poupado de ver uma
degradação daquela e de ver V. Exª ser agredido do
jeito em que foi. Então, trago a minha solidariedade.
Vamos permanecer atentos, como tem permanecido
V. Exª, o nosso amigo Arthur Virgílio, Sérgio Guerra, o
nosso Cristovam Buarque, Renato Casagrande, enﬁm,
todas aquelas pessoas que agem sem querer dar outro
caráter, como faz o presidente Lula.Ele é um dos responsáveis por tudo que está acontecendo nesta Casa
- o Presidente Lula -, porque quer continuar na soberba
dele e levar esta Casa não mais ao fundo do poço, mas
aos porões da desgraça, da indecência, de tudo que é
de ruim. Então, deixo a minha solidariedade a V. Exª.
Sei que V. Exª vai continuar de cabeça erguida, como
sempre o foi em sua vida. Parabenizo-o pelo gesto de
absoluta grandeza, que V. Exª teve hoje, apresentando
suas escusas, suas desculpas, pelo seu envolvimento
naqueles lamentáveis fatos da provocação feita contra
V. Exª na última quinta-feira.
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Ata da 131ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 13 de Agosto de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko, e dos Srs.
Mão Santa,Valdir Raupp e Magno Malta
(Inicia-se a sessão às 14 horas, e encerrase às 19 horas e 38 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Quatorze horas em Brasília, capital da República do
Brasil, 13 de agosto de 2009.
Esta é mais uma sessão deliberativa ordinária
do Senado da República do Brasil.
O painel acusa 46 Senadores presentes.
Há número regimental. Declaro aberta a sessão
do Senado da República do Brasil.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, inspirados na Bandeira: Ordem e Progresso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Resolução nº 48, de 2009, de autoria
do Senador Expedito Júnior, que dispõe sobre
a assistência à saúde prestada aos Senadores
e seus dependentes e aos ex-Senadores e seus
cônjuges ou companheiros; e
– Projeto de Resolução nº 49, de 2009, de autoria
do Senador Expedito Júnior, que acrescenta art.
109-A ao Regimento Interno do Senado Federal, para regulamentar pedido de veriﬁcação de
quorum nas reuniões das Comissões.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
O Projeto de Resolução nº 48, de 2009, vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e Diretora.
O Projeto de Resolução nº 49, de 2009, vai à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde
se encontra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que
altera o Regimento Interno do Senado Federal, uma vez
que o projeto supracitado também modiﬁca a referida
Norma Interna, seguindo, posteriormente, à Comissão
Especial da Reforma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.293, DE 2009
Da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, sobre a Emenda da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado nº 354, de 1999,
(nº 3.493/2000, naquela Casa), do Senador
Lúcio Alcântara que institui o Dia Nacional
de Luta contra Queimaduras.
Relator: Senador Augusto Botelho
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I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 354, de 1999,
que institui o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, foi apresentado pelo Senador Lúcio Alcântara, em
Plenário, no dia 19 de maio de 1999, tendo sido remetido à Comissão de Educação, onde recebeu parecer
favorável, e encaminhado ao exame da Câmara dos
Deputados, em 21 de agosto de 2000.
O PLS nº 354, de 1999, em seu artigo 1º, institui o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras e, em
seu art. 2º, autoriza o Ministério da Saúde a estabelecer a Semana Nacional de Prevenção e Combate a
Queimaduras, em data contígua ao dia 6 de junho de
cada ano, com a ﬁnalidade de divulgar as medidas
preventivas necessárias à redução da incidência de
acidentes envolvendo queimados. O art. 3º da proposição constitui-se em sua cláusula de vigência, que se
dará a partir da data de publicação da lei.
No âmbito da Câmara dos Deputados, recebeu
parecer favorável à sua aprovação na Comissão de
Seguridade Social e Família e na Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), o Deputado Antônio Carlos Pannunzio,
relator da matéria, apresentou emenda supressiva do
art. 2º do Projeto de Lei, por entender que esse dispositivo atribuía competência ao Ministério da Saúde,
para adotar providências tendentes a divulgar medidas preventivas com vistas a reduzir a incidência de
acidentes com queimaduras. Por tal, haveria contrariedade ao prescrito no art. 61, §1º, inciso II, alínea e,
da Constituição Federal. A CCJC aprovou a Emenda,
que foi, então, remetida para a apreciação do Senado Federal.
II – Análise
Compete a esta Comissão de Educação, Cultura
e Esporte o exame da Emenda da Câmara dos Deputados ao PLS nº 354, de 1999, devendo manifestar-se
por sua aprovação ou rejeição, em conformidade com
o art. 285 do Regimento Interno do Senado Federal.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados entendeu que o
art. 2º do Projeto de Lei do Senado, ao autorizar o Ministério da Saúde a promover uma Semana Nacional
de Prevenção e Combate a Queimaduras, estaria a
invadir competência privativa do Presidente da Repú-
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blica prevista no art. 61, §1º, inciso II, alínea e, do texto
constitucional, que prescreve ser de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham
sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, inciso VI.
O citado art. 84, inciso VI, reserva ao Presidente da República a competência privativa para dispor,
mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos e da extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.
Vale ressaltar que a proposição do Senado Federal apenas autoriza o Ministério da Saúde a realizar, no
âmbito de suas atribuições originárias, uma Semana
Nacional de Prevenção e Combate a Queimaduras,
em data contígua ao dia 6 de junho de cada ano, com
a ﬁnalidade de divulgar medidas preventivas necessárias à redução da incidência de acidentes envolvendo
queimados.
A esse respeito torna-se necessária a referência
ao Parecer nº 527, de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa, cujo relator
foi o ilustre jurista e Senador Josaphat Marinho, em
resposta à consulta encaminhada pelo Senador Lúcio Alcântara com vistas a obter orientação quanto à
constitucionalidade e juridicidade dos projetos de lei
autorizativa.
O eminente jurista, relator da matéria, aduz:
“Ressalte-se que, por princípio constitucional, são os Poderes independentes e harmônicos entre si. O Poder Legislativo pode
tomar iniciativa de autorizar o Executivo para
a prática de determinado ato que é de sua
competência. Não há qualquer impropriedade
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neste procedimento porque os Poderes, embora independentes, interligam-se. O Legislativo
desperta a atenção do Executivo para a prática
de um ato que lhe compete.”
Nas conclusões do citado parecer, o relator destaca que:
“Descabe a impugnação de toda e qualquer lei dita autorizativa, em geral, sob a análise
de sua constitucionalidade e juridicidade. As
leis autorizativas administrativas, orçamentárias e tributárias têm apoio doutrinário, jurídico
e legal, encontrando conﬁrmação jurisprudencial quanto à sua essência, à sua formação,
motivo pelo qual se recomenda a sua admissibilidade.”
E, mais adiante:
“Quanto à possibilidade de argüição de
inconstitucionalidade por vício de iniciativa, e
pelos motivos expostos, esse tipo de lei não
é passível de semelhante argüição.
O efeito jurídico de uma lei autorizativa é
o de sugerir ao Poder Executivo, como forma
de colaboração, a prática de ato de sua competência. Os Poderes são autônomos, porém
harmônicos, o que permite o procedimento
conjugado.”
Dessa feita, em vista dos consistentes argumentos acima expostos, não visualizamos qualquer vício
de inconstitucionalidade no já citado art. 2º do PLS nº
354, de 1999.
III – Voto
Pelas razões acima expendidas, somos pela REJEIÇÃO da Emenda da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado nº 354, de 1999.
Sala da Comissão, 4 de agosto de 2009.
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PARECER Nº 1.294, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda nº 5–Plen
apresentada à Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 2004, tendo como 1º signatário o Senador Antonio Carlos Magalhães,
que modiﬁca o art. 93, II, d da Constituição
Federal, vedando aos magistrados a possibilidade de recusar promoção, ao ﬁgurar
pela segunda vez na lista de antiguidade do
respectivo Tribunal.
Relator: Senador Demóstenes Torres

I – Relatório
Retorna a esta Comissão, para exame da Emenda nº 5–Plen, a Proposta de Emenda à Constituição
nº 37, de 2004, que impede ao magistrado a faculdade de recusar promoção, ao ﬁgurar pela segunda
vez em lista de acesso por antiguidade do tribunal
competente.
A Emenda, cujo primeiro signatário é o Senador
Romero Jucá, prevê que o magistrado poderá recusar a promoção, desde que fundamente devidamente
a sua decisão.
Argumentam os autores da Emenda que o seu
objetivo é corrigir vício na proposição original, que
atingiria a garantia constitucional da inamovibilidade
dos magistrados.
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II – Análise
Manifesto-me pela rejeição da Emenda, vez que,
se acolhida, ela iria de encontro aos objetivos da proposição principal, que visa a evitar transtornos na cadeia
de substituição dos magistrados e a prevenir a permanência do juiz numa mesma comarca por período de
tempo indeterminado.
Sobre a questão da constitucionalidade da PEC
nº 37, de 2004, vale, aqui, reiterar o que já aﬁrmei no
relatório sobre a proposição.
Naquela ocasião, registrei que se impõe ter
presente que a garantia da inamovibilidade dos
juízes, constante do art. 95, II, da Constituição Federal, deve ser interpretada no âmbito da ratio jurídica que inspirou sua criação, qual seja, garantir
a independência e imparcialidade dos magistrados
contra intervenções abusivas dos outros poderes
do Estado e não como privilégio a ser fruído intuitu
personae, em prol do interesse particular do titular
de vara ou comarca, que, por razões de ordem meramente privada, se recuse, pela segunda vez, a ser
promovido na lista de antiguidade elaborada por seu
respectivo tribunal.
III – Voto
Ante o exposto, o voto é pela rejeição da Emenda
nº 5–Plen, apresentada à PEC nº 37, de 2004.
Sala da Comissão, 5 de agosto de 2009. – Senador Wellington Salgado de Oliveira, Presidente
em exercício.
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PARECERES NºS 1.295 A 1.297, DE 2009
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 51,
de 2008, (nº 5.288/2001, na Casa de origem, do
Deputado Pompeo de Mattos), que acrescenta
o art. 36-A à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, disciplinando a publicidade, nos meios
de comunicação social escrita, dos anúncios
de venda de veículos usados.
PARECER Nº 1.295, DE 2009
(Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática)
Relator: Senador Cristovam Buarque
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara de nº 51/08, de autoria do ilustre Deputado Pompeo de Mattos, pretende estabelecer que os anúncios de venda de veículos
automotores, publicados nos meios de comunicação
social escrita, informem de maneira clara e objetiva,
além das características do veículo e o preço de venda, o ano de fabricação, o modelo, a placa e o número
do chassi, atingindo especialmente jornais e revistas.
Originalmente, além da exigência dos dados acima
mencionados, o Projeto também aplicava uma multa ao
órgão de comunicação que não seguisse as determinações do mesmo, de 1.000 a 10.000 UFIR, por anúncio,
incidente em dobro quando da reincidência.
O autor justiﬁca a sua iniciativa argumentando
que, de conformidade com o estabelecido no Código
de Defesa do Consumidor, a veiculação de tais dados
irá assegurar ao cidadão maiores informações e consequentemente uma melhor proteção contra as fraudes
que frequentemente se fazem presentes em anúncios
de vendas de veículos por pessoas de má fé.
A proposição que ora apreciamos tem origem no
Projeto de Lei nº 5.288, de 2001, de autoria do ilustre
Deputado Federal Pompeo de Mattos.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
Ao longo dos últimos anos o Congresso Nacional vem padecendo de uma exacerbada profusão de
Projetos de Lei, alguns dos quais sobrepostos a uma
miríade de normas e regulamentos já promulgados.
Tal profusão normativa, em alguns casos, deixa mais
difícil a já complexa rotina legislativa, com reduzidos
resultados para o cidadão.
O Projeto de Lei da Câmara nº 51/08 embute, certamente, legítima preocupação com o respeito aos direitos
dos consumidores, no entanto, replica um conjunto de
diretrizes já estabelecidas disciplinando os anúncios publicitários, como os promulgados pelo Conselho Nacional
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de Auto-Regulamentação Publicitária (CONAR) e CDC,
apenas para mencionar dois exemplos. Estes disciplinamentos já oferecem à sociedade os meios de defenderse contra o que possa vir a ser considerado abuso. Isso
tudo sem mencionar outros efeitos colaterais em prejuízo
do consumidor, conforme relatado adiante.
Especiﬁcamente, a proposição trata de um tema já
sobejamente contemplado nos artigos 36 e 37 da Lei nº
8.078/90 de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), que determinam:
“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada
de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identiﬁque como tal.
Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá,
em seu poder, para informação dos legítimos
interessados, os dados fáticos, técnicos e cientíﬁcos que dão sustentação à mensagem.
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1º É enganosa qualquer modalidade de
informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz
de induzir em erro o consumidor a respeito da
natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer
outros dados sobre produtos e serviços.
§ 2º É abusiva, (...).
§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando
deixar de informar sobre dado essencial do
produto ou serviço.”
Ora, a simples leitura dos dispositivos de proteção ao consumidor inseridos pelo Legislador no CDC,
que foram reproduzidos acima, cobrem as necessidades básicas de informações para a venda do veículo
automotor. A inserção pretendida no projeto original
insere um detalhamento que diﬁcilmente será alcançado pela Lei, pois contempla situações particulares
e minúcias que, se trabalhadas, poderiam ser ainda
mais particularizadas, sem nunca abranger todas as
possibilidades, colaborando apenas para aumentar a
complexidade do processo legislativo, retardando o
pensamento e os trabalhos dos congressistas, sobrepondo mais normas as já existentes.
Reforçando e exempliﬁcando a tese da sobreposição de normas que mencionamos antes, as penalidades
contidas na proposição original, e que posteriormente
foram percebidas e retiradas durante o trâmite nas Comissões da Câmara Federal, já estavam exaustivamente
contempladas nos artigos 55 a 80 da Lei nº 8.078/90.
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Por outro lado, o Projeto de Lei traz exigências
apenas para os meios de veiculação tradicionais, notadamente os jornais e as revistas, sem alcançar aquele que
atualmente é o maior veículo de informação de venda ao
público: a Internet. Aumentar as exigências para um setor
super regulado, como o da mídia impressa, cria grave
distorção e diminui ainda mais a participação dos classiﬁcados de jornais na divisão do mercado publicitário.
Ressalte-se que, a exigência de mais linhas de
informações, especialmente a adição de informações
complexas, como o número do chassi, por exemplo,
encarecerá em muito o anúncio tornando-o inviável
ao consumidor, o qual, por absoluta falta de opção,
migrará em sua totalidade para os classificados da
internet, setor totalmente desregulado e que não é
contemplada com nenhuma exigência.
Finalmente e como um dos fatores mais perigosos
decorrentes do mencionado Projeto, a exigência de que
os anúncios tragam, além das características do veícu-
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lo, o preço de venda, o ano de fabricação, o modelo,
a placa e o número do chassi, certamente levará ao
aumento da clonagem de veículos, crime sabidamente existente no país, o que também por consequência
provocará a diminuição no número de anunciantes dos
jornais e revistas. Vale frisar ainda que recebi do Exmo.
Senhor senador Sergio Zambiasi, correspondência onde
me informa que a ANJ – Associação Nacional de Jornais, entidade que congrega mais de 90% dos Jornais
do Brasil é contra o projeto por entender que o veículo
jornal será discriminado pelo vendedor do veículo pelo
fator preço, dada ao considerável aumento de preço do
anúncio se atendido o que prevê o projeto.
Pelas razões acima expostas, mesmo considerando as boas intenções da propositura, entendemos
que o PLC 51/08 não deve prosperar.
Isto posto, votamos pela rejeição do PLC nº 51,
de 2008.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2008.
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PARECER Nº 1.296, DE 2009
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)
Relator: Senador Arthur Virgílio
I – Relatório
Nos termos do art. 99, I, do Regimento Interno
do Senado Federal (RISF), é submetido à Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE) o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) nº 51, de 2008, para exame de sua repercussão econômica e ﬁnanceira.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados trata de disciplinar a publicidade dos anúncios de
venda de veículos usados nos meios de comunicação
social escrita, mediante acréscimo de dispositivo à Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC).
O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, nos termos do substitutivo apresentado pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (CCTCI).
A redação ﬁnal, encaminhada ao Senado Federal,
determina que, nos anúncios de oferta desses bens, publicados em mídias impressas, será obrigatório informar,
de maneira clara e objetiva, além das características
do veículo e o preço de venda, o ano de fabricação, o
modelo, a placa e o número do chassi.
No Senado, a matéria foi inicialmente encaminhada à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), sendo designado
como relator o Senador Cristovam Buarque, que se
pronunciou pela rejeição do projeto.
Após análise nesta Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), o PLC nº 51, de 2008, será submetido
à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (CMA).
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
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aspecto da publicidade, neste colegiado consideramos
pertinente analisar sua repercussão econômica.
A esse respeito, não obstante a louvável intenção
do autor da iniciativa, consideramos haver restrições
importantes ao projeto. Observe-se que a aprovação
da presente iniciativa, ou seja, a obrigatoriedade de
que os anúncios de veículos automotores usados contenham informações detalhadas sobre os mesmos, a
nosso ver, excessivas, acaba por penalizar as mídias
impressas, especialmente o segmento dos classiﬁcados dos jornais.
O aumento no número de linhas de informação
elevará o preço do anúncio para o consumidor, o que,
invariavelmente, provocará uma retração na quantidade de anúncios classiﬁcados contratados.
Por outro lado, haverá, por certo, uma migração
para mídias desreguladas, como a internet. Note-se
que, segundo dados do Projeto Inter-Meios, que mede
os investimentos feitos em mídia pelos anunciantes,
o meio que mais cresceu em 2008, a exemplo do que
tem acontecido nos últimos cinco anos, foi a internet,
com 44,18%. Em segundo lugar aparece a TV por assinatura, com 25,5%. A TV aberta continua com a maior
participação, de 58,8%, crescimento em linha tom a
média do mercado. A pesquisa destaca, por outro lado,
que os primeiros a sentir os efeitos da crise econômica
foram jornais e revistas, que apresentaram crescimento
de 9,83% e 13,34%, respectivamente.
Entendemos que esse cenário pode ser agravado pela aprovação do projeto, que cria uma distorção
na participação de cada veículo de comunicação no
mercado publicitário, com claro prejuízo para os meios
impressos.
Essas as repercussões de natureza econômica
que, do nosso ponto de vista, não recomendam parecer favorável à iniciativa.
III – Voto

II – Análise
Tendo em vista que o presente PLC será posteriormente apreciado pela CMA do ponto de vista da defesa do consumidor, e já foi examinado pela CCT sob o

Tendo em vista as considerações apresentadas,
somos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara (PLC)
nº 51, de 2008.
Sala da Comissão, 9 de junho de 2009.
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PARECER Nº 1.297, DE 2009
(Da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle)
Relator: Senador Flexa Ribeiro
I – Relatório
Encontra-se nesta Comissão, para análise e decisão, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 51, de
2008 (PL nº 5.288, de 2001, na origem), de autoria do
Deputado Pompeo de Mattos, que busca disciplinar a
publicidade dos anúncios de venda de veículos usados
nos meios de comunicação social escrita.
A proposição acrescenta o art. 36-A à Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa
do Consumidor (CDC), com o objetivo de determinar
que os anúncios de oferta de venda de veículos automotores usados publicados em jornais, revistas e/
ou classiﬁcados contenham, além das características
do veículo e do preço de venda, informações sobre o
número do chassi, ano de fabricação, o modelo, bem
como a placa.
A proposição recebeu parecer pela rejeição nas
Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) e de Assuntos Econômicos
(CAE) desta Casa.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
II – Análise
Nos termos do disposto no inciso III do art. 102-A
do Regimento Interno do Senado Federal, com a redação dada pela Resolução nº 1, de 2005, compete a
esta Comissão apreciar matérias referentes à defesa
do consumidor.
O objetivo da proposta sob análise é, fundamentalmente, fornecer ao comprador de veículos usados maiores informações acerca dos bens em oferta.
Apesar de a intenção que inspirou a apresentação da
iniciativa ser meritória e relevante, entendemos que
a proposição não deve prosperar, pelas razões que
passamos a expor.
O inciso III do art. 6º do CDC prevê, como direito
básico do consumidor, a informação completa para que
ele disponha de todos os elementos necessários ao
pleno e consciente exercício do ato de consumo. Por
sua vez, o art. 31 do mesmo diploma legal (CDC) impõe
ao fornecedor o dever de informar todas as características do produto ou serviço, inclusive quantidade, com-
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posição, preço, garantia, prazos de validade, origem e
riscos à saúde e segurança dos consumidores.
Já o art. 36 determina que a publicidade deve ser
veiculada de tal forma que o consumidor a identiﬁque,
fácil e imediatamente, como tal e que o fornecedor deva
manter, para informação dos legítimos interessados,
os dados fáticos, técnicos e cientíﬁcos que dão sustentação à mensagem.
Por sua vez, o artigo 37 prevê, em seu §3º, que
a publicidade é enganosa por omissão quando deixa de informar sobre dado essencial do produto ou
serviço.
De outra parte, da redação do art. 37, infere-se
que a proibição da publicidade enganosa é fundamentada no reconhecimento de que a informação
deve sempre ser veraz e autêntica, pois, se não o
for, estar-se-á afrontando o direito do consumidor
de, tanto sob o aspecto moral como o legal, ser corretamente informado sobre o produto ou serviço que
pretende adquirir.
Portanto, anúncios de venda de veículos usados
publicados em jornais, revistas e/ou classiﬁcados devem conformar-se a esses mandamentos, sob pena
de induzirem o consumidor em erro, o que pode ser
conﬁgurado como publicidade enganosa.
Em nosso entendimento, portanto, o assunto objeto da proposta em questão já se encontra suﬁcientemente disciplinado no ordenamento jurídico brasileiro,
mais especiﬁcamente no CDC. Em outras palavras, os
princípios que deﬁnem a Política Nacional das Relações de Consumo, entre outros, o reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; a harmonização dos interesses dos participantes
das relações de consumo, com fundamento na boafé e no equilíbrio das relações entre consumidores e
fornecedores, conﬁguram-se suﬁcientes para os ﬁns
a que se propõe a iniciativa em análise.
Por ﬁm, segundo entendemos, conﬁgura-se extravagante a introdução de dispositivo referente a segmento especíﬁco em norma de caráter geral que trata
de proporcionar uma relação contratual mais leal e
menos danosa entre o fornecedor de bens e serviços
e o consumidor.
III – Voto
Diante de todo o exposto, opinamos pela rejeição
do Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 51, de 2008.
Sala da Comissão, 4 de agosto de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Relator.
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DOCUMENTO(S) ANEXADO(S) NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISF
RELATÓRIO
Relator: Senador Cristovam Buarque
I – Relatório
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), o Projeto
de Lei da Câmara (PLC) nº 51, de 2008, de autoria
do Deputado Pompeo de Mattos, que “Acrescenta art.
36-A à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, disciplinando a publicidade, nos
meios de comunicação social escrita, dos anúncios de venda de veículos usados”.
O projeto está estruturado em três artigos: o primeiro
enuncia os objetivos do projeto; o segundo altera o Código
de Defesa do Consumidor, de forma a determinar que nos
anúncios de venda de veículos usados deverão constar,
obrigatoriamente, as informações sobre as características
do veículo, seu modelo e ano de fabricação, a numeração da placa e do chassi, além do preço de venda; e o
terceiro corresponde à cláusula de vigência.
Na Justiﬁcação, o autor pondera que a ausência
de informações claras, na venda de veículos usados,
permite que comerciantes inescrupulosos cometam
fraudes diversas, com vistas a ludibriar compradores
de boa-fé. Dessa forma, o autor deseja que, de posse
dos dados a serem divulgados, o potencial comprador
possa pesquisar, previamente, a situação do veículo a
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ser comprado e, assim, tenha maiores condições de
evitar os eventuais golpes que lhe tentem aplicar.
Além desta Comissão, a proposição foi também
distribuída para a Comissão de Assuntos Econômicos
e para a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Não foram oferecidas emendas ao projeto.
II – Análise
A presente matéria é de competência legislativa
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal
(CF, art. 24, V e VIII). De outra parte, a deliberação sobre a
matéria é de competência do Congresso Nacional, conforme disposto no art. 48, não havendo restrição à iniciativa
parlamentar, nos termos do art. 61 da Lei Maior.
Em relação à técnica legislativa, o PLC no 51, de
2008, foi elaborado em conformidade com as diretrizes ﬁxadas na Lei Complementar nº 95, de 1998, que
dispõe sobre a redação, a alteração e a consolidação
das leis, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 107, de 2001.
Por ﬁm, quanto ao mérito, estamos de acordo
com o autor quanto à necessidade de proteger os
compradores de veículos usados. Em nossa opinião,
o projeto representa importante contribuição no sentido de propiciar ao comprador maior segurança quanto
às condições do bem que será adquirido, na medida
em que, antes mesmo de se dirigir ao vendedor, ele
poderá consultar todas as informações referentes ao
veículo objeto do negócio.
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III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e adequada técnica legislativa do PLC no 51,
de 2008, e por sua aprovação no tocante ao mérito.
Sala da Comissão, – Senador Cristovam Buarque, Relator.
PARECER Nº 1.298, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Ofício nº S/3, de 2009 (nº 20/2009,
na Casa de origem, do Ministério das Comunicações), dando conhecimento da Recomendação nº 01/2002/MPF/PR/DF/OMJ,
proposta pelo Procurador da República
Orlando Martello Junior, visando anulação da Portaria nº 394, publicada no DOU
de 26 de março de 2002, que autorizava
a Associação Pró-Desenvolvimento de
Padre Bernardo – Aprodem, a execução
de serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Padre Bernardo, Estado
de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior
Chega a esta Comissão o Ofício nº S/3, de 2009
(nº 20/2009, do Ministério das Comunicações, na origem), dando conhecimento da Recomendação nº
01/2002/MPF/PR/DF/OMJ, proposta pelo Procurador
da República Orlando Martello Junior, visando anulação
da Portaria nº 394, publicada no DOU de 26 de março
de 2002, que autorizava à Associação Pró-Desenvolvimento de Padre Bernardo – Aprodem, a execução
de serviço de radiodifusão comunitária no Município
de Padre Bernardo, Estado de Goiás.
Esclarece o Ministro de Estado das Comunicações Hélio Costa que sua competência para tratar da
matéria se esvaiu, “em virtude do fato de o processo
já se encontrar sob apreciação do Congresso Nacional”. Diz ainda Sua Excelência que informou ao Exmo.
Sr. Procurador-Geral da República acerca da impossibilidade de atender à sua Recomendação. Esclarece, ﬁnalmente, já ter ocorrido a “emissão e expedição
da licença deﬁnitiva de funcionamento da estação”, o
que signiﬁca que a Associação Pró-Desenvolvimento
de Padre Bernardo – Aprodem já detém o direito de
operar, dentro dos limites de sua autorização.
De fato, o Decreto Legislativo nº 946, de 2004,
publicado no DSF de 12 de novembro de 2004 (pág.
035.940) e no DOU-E de 12 de novembro de 2004
(pág. 00.004) coroou a tramitação do Projeto de De-
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creto Legislativo nº 716, de 2004, que aprovou o Ato
de outorga de autorização do Poder Executivo.
Uma vez promulgado o referido Decreto Legislativo, seu projeto perdeu vitalidade e foi arquivado, tendo como derradeiros passos processuais a remessa
de autógrafos à Câmara dos Deputados, por meio do
Ofício nº 2.084 (SF), de 16 de novembro de 2004, e
seu arquivamento.
A competência do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal, restringe-se a apreciar os atos do Poder Executivo, a quem está afeta a
prerrogativa de outorgar e renovar as concessões de
canais de rádio e televisão. Cabe ao Poder Concedente,
por decorrência, a ﬁscalização do bom cumprimento
da legislação pertinente, bem como das obrigações
contratuais ou conveniais assumidas pelas concessionárias. Entretanto, o Poder Executivo informa, em
seu PARECER/MC/CONJUR/DS/Nº 0651-1.6/2003,
que está preclusa sua competência, em razão do
exaurimento da esfera administrativa, no âmbito do
Poder Executivo.
Nas recomendações ﬁnais do supracitado Parecer
da Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações,
a Senhora Dalva Silvian Ribeiro de O. e Silva, Coordenadora Jurídica de Comunicação Eletrônica – CJCE
recomenda “que seja encaminhada cópia do presente
Parece e do Ofício supra ao Congresso Nacional, acompanhados de cópia da Recomendação em referência,
a ﬁm de que o Poder Legislativo, ao deliberar sobre a
outorga em questão, leve essas informações na consideração que julgar devida, no exercício independente
do Poder que lhe confere a Carta Magna (art. 2º)”.
Impende salientar que tal Parecer data de 25 de
junho de 2003, e que a missiva ministerial é datada de
11 de fevereiro de 2009. Tendo o Decreto Legislativo
sido promulgado em 2004, conclui-se que exauriu-se
também a competência do Poder Legislativo para atuar sobre a matéria.
O desarquivamento do PDS nº 716, de 2004, serve,
entretanto, para acolher a documentação recebida e para
dar conhecimento dos fatos em tela a esta Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
Ato contínuo deverá retornar ao arquivo, cabendo ao Poder
Judiciário tomar as providências que julgar necessárias
para o restabelecimento do direito da reclamante.
Diante do exposto, recomendo a esta Comissão
o conhecimento da matéria e seu subseqüente arquivamento.
Sala da Comissão, 5 de agosto de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente, Senador Demóstenes Torres, Relator, Senador Antonio Carlos Junior,
Relator ad hoc.
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IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o parecer pelo
conhecimento e arquivamento do Ofício “S” nº 3, de
2009.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 2º São Poderes da União, independentes
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
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§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Foram encaminhados à publicação os Pareceres
nºs 1.293, 1.295 a 1.297, de 2009, das Comissões de
Educação, Cultura e Esporte; de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; de Assuntos Econômicos; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, concluindo contrariamente
às seguintes matérias:
– Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
nº 354, de 1999 (nº 3.403/2000, naquela Casa),
do Senador Lúcio Alcântara, que institui o Dia
Nacional de Luta contra Queimaduras; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2008 (nº
5.288/2001, na Casa de origem, do Deputado
Pompeo de Mattos), que acrescenta art. 36-A à
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, disciplinando a publicidade, nos meios de comunicação social escrita, dos anúncios de venda de
veículos usados.
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que as matérias continuem sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, projetos de lei do Congresso Nacional
que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os projetos lidos vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:
Leitura: 13-8-2009
até 18-8 publicação e distribuição de avulsos;
até 26-8 prazo ﬁnal para apresentação de emendas;
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até 31-8 publicação e distribuição de avulsos das
emendas; e
até 15-9 encaminhamento do parecer ﬁnal à Mesa do
Congresso Nacional
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 613 a 632, de
2009, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo
determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com
o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do inciso III do art 91 do Regimento Interno,
com a redação dada pela Resolução nº 3, de 2009, do
Senado Federal, os Projetos lidos serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, c, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.014, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da
Casa nos dias 13 e 14 de agosto do corrente para
participar, na condição de Presidente da Comissão
Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, de
Audiência Pública Regional desta Comissão com os
membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
na Cidade de Florianópolis, Santa Catarina, conforme previsto no Requerimento nº 34, de 2009-CMMC,
aprovado na Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 2009. –Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição para uma comunicação inadiável e, ao
mesmo tempo, quero parabenizar V. Exª pela pontualidade, exatamente como o Regimento diz: 14 horas.
Pontualidade. Ao mesmo tempo, fazer um apelo a V.
Exª ou a qualquer Presidente que assumir a cadeira,
que também marque rigorosamente o que o Regimento
diz: 18 horas e 30 minutos encerra a sessão.
Só para relembrar, no início da nossa gestão era
assim. Quando chegava 18 horas e 30 minutos, se havia
alguém na tribuna, algum Parlamentar, prorrogava-se
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a sessão por 5 ou 10 minutos e, depois, encerrava. V.
Exª é extremamente atencioso com todos nós, e todos
nós reconhecemos isso. Queremos fazer esse pedido,
e digo-lhe até em função do número de servidores da
Casa que não estão conseguindo, que não ganham
horas extras. Depois das 18h30, os servidores da
Mesa vão ainda aos seus gabinetes, suas salas, para
preparar, organizar todo o trabalho, que leva cerca de
duas horas, duas horas e meia. Então, quando a sessão termina às 18h30, eles conseguem sair às 21h;
quando termina às 22h, eles conseguem sair às 24h,
e também no outro dia, pois a Casa não pára. Então,
quero parabenizar V. Exª e agradecer a sua benevolência por me esperar falar por dois minutos.
Muito obrigado.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Da mesma maneira que a Mesa tem a sensibilidade
e o apreço à sugestão de V. Exª, é comum às 18h30
outros Senadores, com o mesmo direito, com a mesma
postura de V. Exª, pedirem que, em nome da assembléia, que é soberana, prorrogue para eles falarem,
defenderem as suas teses. Mas a V. Exª, de qualquer
maneira, temos que agradecer, porque V. Exª enriquece o Senado da República.
Pela ordem, Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, quero,
da mesma forma, inscrever-me para uma breve comunicação e reiterar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu quero lamentar, para você ver a diﬁculdade, porque
ontem eu cheguei a anunciá-lo, não só ao Acre, mas
ao Brasil todo, que ﬁcou na expectativa.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Perdi ontem.
Tive toda a generosa sensibilidade de V. Exª. Agradeço,
mas não houve tempo. Agradeço.
Mas, Senador Mão Santa, só queria associar-me
ao Senador Papaléo e sei que há sensibilidade de V.
Exª. Faço um apelo à Mesa para que reconsidere a
possibilidade de, apenas quando for de muita relevância, permitir a prorrogação dos trabalhos, em razão
do ordenamento da Casa. Há uma geração de servidores que têm família e ﬁlhos, com horário cumprido
com toda honradez e que poderiam ser dispensados
se não houver algo relevante. Eu acho que assim nós
homenageamos mais o Senado e fazemos melhor pela
Casa. Acho que a Mesa tem que considerar isso.
Como V. Exª disse, quando houver um assunto de
interesse do País é claro que tem que prorrogar. Mas
quando não, se for apenas manifestação de oração de
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um Parlamentar sobre sua realidade pessoal, que seja
dada para o dia seguinte essa oportunidade.
Eu acho que não há dúvida de que a Casa funciona de manhã, nas comissões, num trabalho ordenado, bem deﬁnido. Nós precisamos dar conteúdo e
qualidade a esse trabalho, que já é estabelecido pela
história do Senado.
Hoje, acordei às 5 horas e 17 minutos. Não preciso mostrar para ninguém que sou trabalhador. Cumpro
minhas obrigações. Dedico-me integralmente. Acho que,
se V. Exª levar essa reﬂexão à Mesa, V. Exª estará conosco prestando uma grande e justa homenagem aos
servidores que se dedicam tanto no Senado Federal.
Agradeço.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Serão levadas em consideração as ponderações. Mas
quis Deus ao seu lado estar Demóstenes Torres, que
entende, representa e simboliza a grandeza da democracia. Foi um homem como ele, igual a ele, Montesquieu, que criou a divisão do poder. Alternância. Mas
depois, numa reﬂexão, ele escreveu L’Esprit des lois,
Espírito das Leis. E toda vez que saímos, nós estamos
inspirados no espírito da lei, de Montesquieu.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presidente,
eu gostaria que V. Exª me inscrevesse para falar pela
Liderança da Minoria. Minha assessoria já está encaminhando à Mesa o documento. Já está encaminhando
à Mesa o documento. Eu gostaria de ser inscrito para
falar pela Liderança da Minoria. Já está chegando o
documento à mão de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A nossa Secretária-Geral da Mesa, a elegante Drª
Claudia Lyra, está fazendo as duas inscrições.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sou o primeiro Líder a ser inscrito?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não. O primeiro é o próprio Líder do PP. Então, ele
não precisa de documento. V. Exª é o segundo Líder
a estar inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Líder do
PT?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Do PP.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Do PP. Ah,
perdão! Francisco Dornelles. Então, V. Exª é o segundo,
porque ele já tinha pedido.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Ele está
falando, aqui.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Francisco Dornelles, com sua peculiar gentileza, disse
que V. Exª pode ser o primeiro Líder inscrito, Senador
Mário Couto.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– E é com muita honra que eu passo a Presidência à
encantadora Vice-Presidente da Casa, Serys. E quero
comunicar à Nação, ao Congresso e ao Senado que
hoje a Mesa Diretora teve uma profícua e avançada
reunião, avançando na moralidade, na austeridade,
enﬁm, na grandeza do Senado.
Eu posso dizer, como o nosso Presidente Luiz
Inácio, que nunca antes uma Mesa Diretora esteve tão
estoicamente se debruçando para garantir a supremacia do Senado no Poder Legislativo.
Passo o comando à encantadora professora, que
esteve lá trabalhando, participando. E todos nós já vínhamos de outras reuniões. Eu vim cedo, às 8 horas
e 30 minutos, de uma reunião da Infraestrutura, do
Presidente Collor.
Ontem estivemos lá e estamos aqui.
Quero ter o prazer de secretariar a Presidente
Serys.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Peço à Presidente que me inscreva como o terceiro, para uma
comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Inscrito para uma comunicação inadiável, em terceiro lugar, o Senador Mão Santa. Em
primeiro lugar, o Senador Papaléo Paes; em segundo
lugar, o Senador Tião Viana; em terceiro lugar, o Senador Mão Santa.
Como Líder, temos inscritos, em primeiro lugar,
o Senador Mário Couto e, em segundo, Francisco
Dornelles.
Pela inscrição, nós chamamos como primeiro
inscrito o Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Hoje, nesta tribuna, tenho que tomar muito cuidado.
Está o Papaléo, que é o nosso tutor do Regimento. Então, no tocante ao tempo, peço à nobre Senadora que
tenha um pouco de paciência. Tenho certeza que se
fosse o Senador Mão Santa, pois S. Exª é muito pródigo
nesse problema da concessão dos tempos...
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Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a opinião
pública européia e norte-americana tem se dedicado
a criticar nosso País pelo modo como cuidamos da
Amazônia. Os mais exaltados pintam em cores dramáticas o que chamam de “abandono e devastação
da Amazônia brasileira”.
Sem dúvida, Srª Presidente, essa postura critica
é muito cômoda. Menos fácil é enfrentar os grandes
desaﬁos do desenvolvimento sustentável na imensidão amazônica; difícil, com certeza, é encontrar soluções adequadas para os seus problemas, abrangendo
questões técnico-econômicas, sociais e ambientais, e
ainda mais difícil é implementá-las.
Nosso País está empenhado no enfrentamento desses problemas, desses desaﬁos. Estamos avançando no
conhecimento da Região Amazônica e sua exuberante
ﬂoresta. Inúmeros projetos de desenvolvimento sustentável vêm se desenvolvendo ao longo da Amazônia Legal.
Muito dos europeus e norte-americanos acreditam, entretanto, que poderiam estar fazendo muito mais e melhor.
Como poderemos avaliar essa pretensão?
Uma possibilidade que se oferece, Srª Presidente,
é fazer uma comparação entre o que tem feito, de um
lado, o Brasil e, de outro, os países da Amazônia que
tiveram colonização inglesa, francesa ou holandesa. Tais
países de fato existem, são as chamadas Guianas.
Ao contrário dos países vizinhos situados em
nossa fronteira sul e oeste, tais como o Paraguai e o
Uruguai, a Argentina e a Bolívia, o Peru e a Colômbia,
cujas identidades nacionais recortam-se com nitidez
para os brasileiros, muito pouco sabemos dos vizinhos
que se localizam bem ao norte, fronteiriços ao Amapá,
ao Amazonas e a Roraima.
Nos meus tempos de escola primária, Srª Presidente, correspondiam eles à Guianas Inglesa, Holandesa e
Francesa. A Guiana Inglesa tornou-se independente em
1966, passando a chamar-se simplesmente Guiana; a
Holandesa, uma década depois, adotando o nome de
Suriname. Já a Guiana Francesa continua assim chamada
e constitui um departamento ultramarino da França.
Sendo pernambucano e tendo, ademais, a grande honra de representar, no Senado Federal, o Estado
da Paraíba, sinto-me tentado a perguntar o que teria
sido de nossa região se a dominação holandesa de
meados do século XVII tivesse perdurado.
Muitos pernambucanos e paraibanos indagam, às
vezes, se não teria sido melhor uma colonização holandesa, considerando, sobretudo, as realizações avançadas
no período em que Maurício de Nassau foi governador.
Vendo, entretanto, o que aconteceu com o país sulamericano colonizado pela Holanda, o Suriname, podemos concluir que há muito de ilusão nessa expectativa.
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No que tem, aﬁnal, contribuído o Suriname para
que possamos todos enfrentar os problemas de Amazônia? Tem feito ele ao menos seu dever de casa,
combatendo, por exemplo, a contaminação dos seus
rios pelo mercúrio?
Ou as diversas atividades ilícitas disseminadas
por seu território?
Também a Guiana, a antiga Guiana Inglesa, enfrenta sérios problemas de criminalidade e, assim como
o Suriname, mostra enorme diﬁculdade de controlar
o vaivém por suas fronteiras, apesar de sua extensão
modesta. Além disso, apresenta a mais baixa expectativa de vida no continente sul-americano.
Não queremos, de modo algum, Srª Presidente, minimizar as diﬁculdades enfrentadas por nossos
vizinhos do Norte e os esforços por ele despendidos
em busca do desenvolvimento. O que quero de fato
questionar é por que os países colonizadores, a saber, a Inglaterra e a Holanda, tão ricos, não ﬁzeram
bem mais por suas colônias amazônicas ao longo dos
séculos em que as dominaram?
Esse descaso com as colônias do hemisfério sul
ﬁca patente se compararmos com o destino das 13
colônias que deram origem aos Estados Unidos da
América e os rumos tomados pelas ditas Guianas.
Cadê a Boston intelectual, soﬁsticada e cosmopolita, com seu respeitado MIT propagando conhecimento, inovando tecnologias e inﬂuenciando o pensamento
ocidental ao longo da história, fruto da presença forte
da Inglaterra desde os primórdios das ex-colônias?
Por que não se replicou o modelo de sucesso na
América Latina, por que não se manteve a relação parental no que ela tinha de melhor, como pais zelosos
fazem com os ﬁlhos em idade vulnerável?
Predisposição histórica ao fracasso? Visão predadora do colonizador que só via a possibilidade de
extração de riquezas até o limite das “veias abertas
da América Latina” e depois de apropriado o saque
abandona a presa à própria sorte?
Já o caso da Guiana Francesa é diferente, pois
ela continua até hoje politicamente vinculada à França,
deixando de ser colônia em 1946 para tornar-se parte
do território francês.
Essa situação anômala tem dado origem a expressões como “enclave francês na América do Sul”
ou “verdadeira ilha europeia no meio de um oceano
de pobreza”. Tais expressões devem ser devidamente
questionadas. Aﬁnal, se o euro é adotado pela Guiana Francesa, se a redistribuição nacional de renda da
França faz com que a situação socioeconômica da
Guiana seja mais favorável, ela está longe de alcançar,
obviamente, os padrões europeus.
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Essa identidade ambivalente não ajuda, entretanto, a Guiana Francesa a enfrentar as questões amazônicas, a cooperar com seus vizinhos para resolver
os problemas comuns.
Assim é que a Guiana Francesa, ao contrário dos
dois outros países que enfocamos, não é membro da
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.
A França, não exatamente a Guiana Francesa, é
tão somente um país observador. Ou seja, as decisões
vitais para um país amazônico devem ser tomadas
do outro lado do Atlântico, por autoridades que talvez
nunca tenham pisado o solo sul-americano.
A verdade é que a maior parte da integração da
Guiana Francesa com os países vizinhos tem ocorrido
por meio de atividades ilícitas, como o tráﬁco de drogas,
o contrabando, o garimpo e a imigração clandestina.
Talvez isso possa mudar, ao menos em parte,
com a construção, em 2010, da ponte sobre o rio do
Oiapoque, que ligará a Guiana Francesa ao Brasil.
Talvez seja demasiado esperar dessa ponte que
ela ligue, mesmo que simbolicamente, o Mercosul à
União Europeia.
Mas que ela sirva ao menos para aproximar esse
país, ou departamento ultramarino, tão isolado do restante do continente, possibilitando ainda uma melhor
integração de nossos Estados do Norte, com Caricom
– Comunidade do Caribe.
Com a permissão da Srª Presidente, um aparte.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Serei objetivo.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
Só faltam duas páginas.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Jamais eu poderia deixar de dar-lhe um aparte, porque V. Exª fala a
pura realidade. Dentre as irregularidades ou a forma de
explorar, principalmente o brasileiro, quero acrescentar a
prostituição e também a exploração do trabalhador brasileiro, principalmente o clandestino, que trabalha, não é
ressarcido pelos seus direitos e é denunciado, preso e
extraditado para o País. Então, quero parabenizar V. Exª.
É a pura realidade. Temos muito a esperar ainda desses países que têm as Guianas, para que eles possam
exatamente tratar a Amazônia como deve ser tratada,
principalmente o povo que faz fronteira, como é o povo
brasileiro. Parabéns, Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
Muito obrigado, Senador Papaléo, é uma honra ser
aparteado por V. Exª.
Precisamos estabelecer mecanismos e processos
que façam com que a nossa fronteira norte deixe de ser a
mais perigosa e problemática faixa de fronteira do País.
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Nossos vizinhos do norte muito terão a ganhar
em partilhar com o Brasil políticas de desenvolvimento
sustentado para a região.
Quinhentos anos depois do descobrimento, o Brasil, justamente o País que não foi colonizado pelas nações hegemônicas do século XVI, é o mais desenvolvido
do grupo da faixa de fronteira amazônica de que tratamos
e aquele que reúne as melhores condições para capitanear o processo de desenvolvimento regional. Logo,
não é legítima a pretensão da Inglaterra, da Holanda e
da França de tentarem ensinar lições ao Brasil.
No meu ponto de vista, solidamente apoiado pela
História, esses países estão descredenciados para
nos criticar em assuntos relativos à faixa de fronteira.
Que não venham, portanto, se intrometer em nossos
assuntos internos. A história das antigas Guianas mais
do que os desautoriza; desmoraliza-os.
Assim, nada mais natural, Srª Presidente, que o
Itamaraty assuma o papel de liderança na condução
desse processo.
Muito obrigado pela tolerância.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Roberto Cavalcanti.
Pela Liderança, com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho, mais uma vez, a esta tribuna para falar ao meu Estado. Amanhã, logicamente,
falarei dos aposentados, das negociações que estão
feitas, que a imprensa divulga hoje. Como o tempo será
maior, eu falarei desse assunto amanhã.
Vou falar hoje, como sempre falei aqui, Senador
Tião Viana, Senador Dornelles, Senador Cafeteira, do
meu Estado, do meu querido Pará.
Todo o Brasil e os meus conterrâneos sabem da
minha postura em relação à defesa do meu Estado.
Tenho sido aqui um divulgador quase diário dos problemas que se alastram pelo meu Estado, como a condição da saúde. Agora mesmo, leio no jornal de hoje
que uma juíza deu 72 horas para que a Governadora
Ana Júlia Carepa preste informações sobre a situação
do Hospital Oﬁr Loyola, cujo mau estado de funcionamento denunciei e também o fato de estar exportando
doentes de câncer para o Piauí, para o Tocantins, para
o Maranhão. A juíza interpela a Governadora como ré
para responder por que o Oﬁr Loyola se encontra nessa
situação, e os paraenses morrendo, abandonados.
Quanto à nossa segurança, por exemplo, quem
consegue conviver com a bandidagem que se implantou no Pará? Os bandidos hoje fazem o que querem
no meu Estado. Ninguém consegue entender.
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Ultimamente, Senador Dornelles, reprovei a atitude da Governadora de estar constantemente – não da
mulher, mas da Governadora mulher –, constantemente, em bares da nossa capital. Reprovei, aconselhei-a
a mudar de atitude. E vem a represália em cima deste
Senador por intermédio de Deputados do Partido dos
Trabalhadores na minha querida Capital, na minha
querida Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Ao
ponto de um Deputado me chamar de traﬁcante, ao
ponto de um Deputado dizer ontem à imprensa que eu
mandei sequestrar a ﬁlha dele, que tem problema de
doença mental. A esse ponto chegaram para quererem
intimidar este Senador. Não vão me intimidar jamais!
Defender o povo do meu Estado custa o meu sangue se
quiserem! Se quiserem, eu dou o meu sangue! Podem
me acusar, a minha vida é limpa. Esta é que a razão
maior do meu viver, esta é a questão maior dos meus
ﬁlhos, da minha família: é a minha vida limpa, a minha
vida honesta, à disposição de qualquer um.
Já foram muito anos, Senadores! Há muitos anos
correm atrás de alguma coisa para me denunciar. Não
conseguiram até hoje. E eu tomo as providências. E as
minhas providências são tomadas de maneira contundente para mostrar à Nação brasileira e ao meu Estado
a minha dignidade.
Faço aqui hoje, Presidente, um ofício ao Diretor
do Departamento de Polícia Federal.
Conﬁantes na competência e constante
vigilância dessa Polícia Federal, na função
de defensora dos interesses públicos, e impulsionados pelas graves e levianas declarações exacerbadas pelo Sr. Carlos Bordalo,
Deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Pará...
Coitado do Carlos Bordalo! O Carlos Bordalo foi
mandado: “Olha, tu vais fazer isso, tu vais dizer isso.
É uma tática antiga, velha, da época da ditadura, mas
você vai fazer isso contra esse cara que está me chateando todos os dias daquela tribuna. Ele vai lá para
falar da saúde, da educação, da segurança. E eu não
quero que ele fale. Vamos calar a voz dele. Vamos
ameaçá-lo”. Não adianta ameaça. Não vão conseguir
nada. A voz vai ser a mesma – alta – em defesa do
meu querido Estado.
...declarações exacerbadas pelo Sr. Carlos
Bordalo, Deputado da Assembleia Legislativa do
Estado do Pará, na reunião do dia 11 de agosto
próximo passado, ao acusar-nos de “traﬁcante”
e “de ameaças de sequestros a sua ﬁlha”, é que
solicitamos a adoção de todos os procedimentos necessários para apuração dos fatos com
vistas à responsabilização do culpado.
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Certo da acolhida do pleito, antecipamos
agradecimentos e renovamos protestos de estima e consideração.
Estou fazendo isso ao mui digno Diretor do Departamento de Polícia Federal, para que ele apure a
responsabilidade, ou minha ou do denunciante, a ﬁm
de que ﬁque bem clara essa atitude baixa, essa atitude
arcaica de poder passar por vítima, de querer se passar
por vítima, ofendendo as pessoas. Não me vão calar!
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) - Já vou
descer, Srª Presidenta.
Não me vão calar! Dou meu sangue por essa
causa justa. Não são um nem dois paraenses que
tombam a toda hora nas ruas de Belém assassinados.
São centenas, são milhares a cada mês! São milhares
que tombam nos hospitais sem recursos, sem médicos,
sem medicamentos, hospitais abandonados, hospitais
desprezados. E o que deveriam dar para a população
não estão dando; o que prometeram para a população,
minha Presidenta, não estão fazendo. E agora querem
que eu me cale nesta tribuna.
Não me calarei, paraenses! Sei que vocês querem
uma voz aqui, querem a defesa de cada um de vocês
aqui. Eu vim para cá para isso! É minha responsabilidade! É minha obrigação! Não me calarei.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, cumpro o dever de
chamar a atenção do Senado Federal para um dos mais
graves problemas de saúde pública do Brasil: a falsiﬁcação de medicamentos, fato abominável e crime hediondo
contra nossa população, principalmente a mais pobre, a
mais desprotegida e mais excluída socialmente.
O Brasil está entre os países que mais consomem medicamentos falsiﬁcados em todo o mundo. Isso
inclui produtos pirateados, contrabandeados e os que
não têm registro na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, a Anvisa.
Estimativas realizadas por entidades públicas e
privadas indicam que entre 20 a 30% dos remédios
vendidos no Brasil são falsiﬁcados.
Apenas nos primeiros quatro meses de 2009, a
Anvisa apreendeu 170 toneladas de medicamentos
falsiﬁcados, oito vezes mais do que todas as apreensões do ano de 2008.
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Os remédios mais pirateados são os indicados
para emagrecimento, disfunção erétil e alguns usados
como anabolizantes. Todos eles apresentam grande
risco à saúde, pois podem causar invalidez ou morte.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as máﬁas
dos medicamentos falsiﬁcados que operam no Brasil
movimentam anualmente cerca de US$4 bilhões, segundo estimativas do Instituto Etco.
Muitos pacientes correm risco de morte em decorrência de medicamentos falsiﬁcados, inócuos e fabricados
com substâncias tóxicas, contaminadas, nocivas à saúde,
com prazo de validade vencido, além de outras condições
que podem causar muitos efeitos maléﬁcos.
Os chamados medicamentos para emagrecer geralmente contêm altas doses de hormônios e de outras
substâncias, o que pode causar taquicardia, arritmia e
até parada cardíaca nos pacientes.
Um dos casos mais abomináveis, senhoras e
senhores, da ação das máﬁas dos medicamentos é a
falsiﬁcação de um medicamento destinado a pacientes
portadores de câncer, o Glivec.
Uma caixa de Glivec, que atua apenas sobre as
células cancerígenas e não ataca o tecido saudável,
custa R$5 mil. Isso atraiu a atenção das máﬁas dos
medicamentos para sua falsiﬁcação e utilização da
rede de receptação, transporte e distribuição.
A estrutura dessas quadrilhas que operam na
distribuição de medicamentos soﬁsticados é muito soﬁsticada e é semelhante à utilizada pelos traﬁcantes
de drogas e de armas.
Não há dúvida de que o comércio de medicamentos ilegais está nas mãos do crime organizado: a rede
de receptação, transporte e distribuição é semelhante
à de outras atividades marginais como o contrabando
de armas, drogas, carros e CDs piratas.
Grande parte dos medicamentos ilegais vem do
Paraguai, desembarcando em Mato Grosso, para distribuição aos consumidores das grandes metrópoles.
Muitos desses medicamentos são oferecidos em
bancas de camelôs, sites da Internet ou em farmácias
de periferia, o que aumenta a necessidade de se reforçar a ﬁscalização da Anvisa, para preservar a saúde
de nossa população.
A Internet é, atualmente, o principal meio de venda
dos medicamentos ilegais, pois é muito difícil rastrear
e identiﬁcar sites de venda desses produtos, muitas
vezes localizados em outros países.
Certamente, existe a necessidade de o Governo
Federal investir em medidas de combate à falsiﬁcação
de medicamentos, por motivos que nem precisam ser
explicados, pois podem signiﬁcar vida ou morte, diferentemente de outras falsiﬁcações que podem signiﬁcar
apenas cobiça de dinheiro.
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Não se trata de minimizar o efeito de outras fraudes, mas a fraude envolvendo medicamentos signiﬁca
crime contra a humanidade.
Em outros crimes de falsiﬁcação, é possível haver
uma reparação em dinheiro. No caso dos medicamentos, em que podem ocorrer perdas de vidas humanas,
os danos são irreparáveis, pois todo o dinheiro do mundo não vale uma vida humana.
Outro fator que contribui para o ﬂorescimento dessas quadrilhas é a elevada carga tributária existente no
Brasil, atualmente em torno de 38% do PIB. O peso dos
tributos – as taxas, os impostos e as contribuições – contribui para o encarecimento dos medicamentos produzidos em laboratórios legalizados, abrindo uma brecha
para a atuação dessas quadrilhas de falsiﬁcadores.
A maioria de nossa população não dispõe de
renda suﬁciente para adquirir medicamentos originais,
de preço elevado. Nossa população, muitas vezes, é
quase obrigada, forçada pela circunstância de ter uma
pessoa doente na família, a adquirir produtos mais baratos, sem garantia e com todos os riscos de vida que
esses produtos trazem.
Como médico, como cidadão, como político e
como Senador, não posso me conformar com uma situação em que quadrilhas organizadas destroem vidas
inocentes em troca de um lucro imoral e criminoso.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, concluo
este meu pronunciamento reaﬁrmando meu protesto e
minha indignação contra essa situação, em que a vida
de pessoas inocentes, como vítimas, está nas mãos
de quadrilhas que falsiﬁcam medicamentos.
Não tenho dúvida de que se trata de crime hediondo, de genocídio, de crime contra a humanidade,
de crime contra o gênero humano.
Deixo aqui o meu apelo para que as autoridades
governamentais adotem todas as providências a ﬁm de
assegurar a saúde de nossa população, a partir da garantia de que os medicamentos vendidos no Brasil são
legítimos, são genuínos e são capazes de melhorar aquilo
que existe de mais sagrado: a própria vida humana.
Quero encerrar, Srª Presidenta, deixando aqui
esclarecido às Srªs e aos Srs. Senadores que, no domingo, tivemos uma reportagem no Jornal Correio
Braziliense, que fala sobre pirataria de diversos produtos usados na área da saúde.
É um assunto muito sério. Quero parabenizar
aqui o jornal e dizer que, em função da reportagem, eu
solicitarei, na próxima reunião da Comissão de Assuntos Sociais, uma audiência pública chamando pessoas
que estão envolvidas nessas questões, para que nós
possamos discutir abertamente com o povo.
Muito obrigado, Srª Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Papaléo Paes.
E eu gostaria de reforçar que todos os Srs. Senadores que já se pronunciaram aqui hoje, o Senador Roberto
Cavalcanti, o Senador Mário Couto, o Senador Papaléo
Paes, estão sendo rigorosos com a questão do tempo.
Então, solicito também ao Senador Cristovam
Buarque que use a palavra por dez minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, na
semana passada, este Senado foi palco – e no começo
desta semana – de manifestações que desagradaram
o Brasil inteiro.
Devo dizer, Srª Presidenta, que em uma visita a
uma escola aqui no Gama, no Distrito Federal, na medida em que eu percorria onde estavam as crianças,
eu ouvia delas a seguinte expressão: “E aí, Cristovam,
quando acaba aquela bagunça?” Ou seja, a bagunça
contra a qual nós lutamos dentro das salas de aula,
que hoje toma conta do País, as crianças estão vendo
acontecer aqui dentro.
Péssimo exemplo nós temos dado. Talvez por isso
tantos de nós comemoramos o discurso do Senador
Tasso Jereissati, que, com a imensa competência,
seriedade, modéstia até, pode-se dizer, chegou aqui,
pediu desculpas, Senador Tião, pelas palavras que tinha usado no debate que havia feito, ao mesmo tempo
em que reaﬁrmava a sua luta por um Senado que não
apenas seja ético, mas que tenha a imagem de ético.
Por isso também muitos comemoraram o que pareceu uma trégua, que foi a posição de não levar adiante
um processo por quebra de decoro parlamentar contra o
Senador Arthur Virgílio, Senador que reconheceu o erro
que cometeu e que está pagando todos os gastos que
esse erro provocou – o que, apesar de todas as suposições que sejam feitas, de qualquer maneira, permite
que a gente diferencie os que cometem erros daqueles
que criam as estruturas dos erros, se locupletam dos
erros e ainda mentem dizendo que não erraram.
Apesar dessa aparente tranquilidade, Senador
Tião, essa paz que pareceu chegar aqui, eu quero dizer que estamos muito enganados se acreditarmos na
paz no Senado, sem levarmos adiante a ideia de que
a paz tem que ser do Senado com a sociedade.
Não adianta fazermos todos os acordos aqui e
a opinião pública estar contra o que aqui acontece. E,
hoje, não apenas nós não conseguimos superar os
problemas, apesar da boa vontade de nos tratarmos
hoje sem nomes feios aqui dentro, mas também o fato
de que todos os processos, todas as representações,
todas as denúncias foram arquivadas levantou, como
se viu pela imprensa de hoje, a ideia de que poderia
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estar acontecendo um grande acordo para que ninguém punisse ninguém.
Eu tenho absoluta certeza de que não partiu do
Senador Arthur Virgílio um gesto desse. Absoluta! Agora
a suspeita permanece e isso é trágico para nós.
Portanto, nós precisamos, mais do que nos preocuparmos em falarmos aqui com palavras bonitas
entre nós e de nos comportarmos como cidadãos de
maior idade, de fazer as pazes com a sociedade brasileira. E essa paz não está fácil, porque as ruas estão
em guerra conosco.
Ontem nós vimos aqui uma manifestação de jovens fora deste local – porque aqui no plenário tem
que haver ordem, aqui no plenário, Senador, eu não
posso admitir que venha bagunça de parte de pessoas
que venham assistir. Mas fora do prédio, mesmo que
em cima... Eu creio que houve um excesso na maneira
com que foram tratados aqueles jovens.
Além disso, hoje em dia, são manifestações em
todas as partes que começam a se realizar.
Para se ter apenas uma ideia de uma nota que recebi. Em Jaboatão houve uma passeata. Convocam para
o dia 15/8/2009 quatorze cidades diferentes. Trata-se de
um convite no sentido de que nesse mesmo dia e nessa
mesma hora, 15 de agosto, às 14 horas, haja reuniões
em São Paulo, no vão do MASP; no Rio de Janeiro, no
Posto Seis; em Porto Alegre, no Arco da Redenção; em
Belo Horizonte, na Praça Sete; em Londrina, no calçadão em frente ao Banco do Brasil; em Florianópolis, no
trapiche da beira-mar; em Recife, na Avenida Conde da
Boa Vista; em Curitiba, no Centro Cívico; em Vitória, em
frente ao Shopping Vitória; em Goiânia, Praça Universitária; em São Luis, Praça João Lisboa; em Brasília, uma
concentração na Catedral de Brasília; em Natal, na Praça
Vermelha; em Salvador, na Avenida Garibaldi. Ou seja, o
povo está se manifestando, o povo está se mobilizando,
o povo não está em paz com o Senado. E aí não basta
a paz interna, embora ela possa ser necessária, se não
ﬁzermos a paz com a sociedade. E a paz com a sociedade vai exigir alguns gestos desta Casa.
Hoje de manhã, Senador Tião, às 10 horas, houve
uma reunião na OAB, com representações do PMDB,
do PDT, do PPS, do PSB, do PSOL, do PSDB – parlamentares ou militantes –, da OAB, da ABI, da Transparência Nacional, do Contas Abertas e da CNBB. Às
dez horas da manhã, numa sala fechada, obviamente,
não foi uma atividade...
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Cristovam...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Um
momento, Senador. Não foi uma atividade pública, não
fechada, mas não aberta, não na rua, não num auditório grande. Numa imensa sala de reuniões, cerca de 60
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pessoas, quase todas representativas de grupos, pessoa
com mandato, Senadores e Deputados. A ideia que surgiu foi primeiramente que se tentasse, Senador Heráclito, fazer aqui, em relação ao Senado – e não se trata de
“Fora, fulano ou sicrano”, mas da instituição –, uma vigília,
como ﬁzemos pela Amazônia e pelos aposentados. Por
que não trazer pessoas de fora do Senado para falarem
aqui, como já ﬁzemos no caso da Amazônia? A Amazônia é fundamental, mas o Senado também.
Por que não trazer o Dr. Dalmo Dallari para vir
dizer o que eu acho um absurdo: que não se precisa
de duas câmaras legislativas no País. Eu considero um
absurdo um sistema unicameral. Mas vamos trazer o
Dr. Dalmo Dallari para falar aqui para nós e para todo
o povo brasileiro por que ele acha que o Brasil deveria
ter apenas uma câmara. Há outros defensores disso.
Foi sugerido também que nós tentássemos fazer
o desarquivamento de todos os processos.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Um
momento, Senador.
E que procurássemos esclarecer tudo o que
aconteceu, porque não vamos ter paz com a sociedade enquanto pesar dúvida. É disto que se precisa
ter certeza: não haverá paz entre o Senado e o povo
enquanto houver dúvida sobre cada um de nós. Não
estou falando de cada um de outros Senadores.
Nesse sentido, não foi decidido ali, mas lembremos que a CNBB chegou a propor que os 81 Senadores
passem pelo Conselho de Ética, porque, enquanto pesar
dúvida sobre cada um de nós, sobre algo que foi falado,
ou sobre algo que foi insinuado, ou sobre algo que foi
divulgado ou sobre qualquer um de nós sobre quem não
pesou nada, mas a opinião pública quer ouvir.
Foi sugerido também que tentássemos, aqui no
Senado, mudar a direção do sistema de segurança,
porque o sistema de segurança tem tratado jovens estudantes com uma força que não se justiﬁca num regime democrático. E o que acontece é que isso depende
não apenas das ordens que recebe, mas também da
forma como se comporta essa direção.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Um minuto, Senador.
Foi também proposto que se ﬁzessem eventos nas
cidades, eventos cuja coordenação será das entidades
que têm história para isso no Brasil, como a CNBB, como
a OAB, como a Transparência, como o Contas Abertas,
entidades que já ﬁzeram diversas outras lutas neste País
e que hoje estão do lado da população e preocupadas
com o Senado. Não são forças anti-Senado, são forças
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pró-Senado, mas que querem, sim, fazer com que o Senado reﬂita o que a opinião pública hoje pensa. Quer que
nós esclareçamos tudo que aqui aconteceu, que não pareça para ninguém que há qualquer coisa escondida e,
ainda menos, que essas coisas foram escondidas como
resultado de acordos que levaram a jogar para debaixo
do tapete denúncias contra uns e outros.
Eu digo isso – e passo a palavra, Senador Mão
Santa – para dizer, concluindo, que pior do que a guerra
é uma paz que pareça covardia. E a paz sob a suspeita de medo de um dos lados, de medo de chantagem,
de medo de ameaças, essa paz é uma paz vergonhosa. Mesmo feita aqui dentro, ela não vai trazer a paz
de que precisamos com o Brasil, com o povo brasileiro. Isso é o que nós hoje conversamos junto a essas
entidades. Isso é o que eles propuseram. Isso é que
depende uma parte de nós, a outra parte deles. E sugiro que nós procuremos cumprir a nossa parte com a
vigília, com a construção, aqui dentro, de um sistema
de segurança que não seja repressor contra jovens
estudantes que aqui vêm se manifestar. A não ser que
seja aqui dentro. Aqui dentro não pode ter direito de se
manifestar. Mas nas instalações, onde não seja preciso
a ordem do plenário, temos que ter a competência, a
habilidade para conviver.
Finalmente essa vigília, que só depende de nós.
Por que não tomarmos uma noite para debater o que
acontece conosco, com todos nós, não com fulano,
sicrano ou beltrano, mas com todos nós Senadores?
Por que, de repente, caímos nesse descrédito e o que
fazer para superar?
Era isso que eu tinha a falar e concedo um aparte
ao Senador Mão Santa e, depois, ao Senador Suplicy.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Cristovam,
para onde vamos, levamos a nossa formação proﬁssional.
V. Exª é um professor e eu sou um cirurgião, acostumado
a enfrentar com muita coragem a adversidade. A gente
ousa, tira um câncer, opera e tal. Quero dizer a V. Exª que
esta instituição aqui, por nós, pela nossa presença – pode
focalizar – é mais digna e honrada do que todas essas
que querem nos julgar. Nós somos ﬁlhos da democracia,
do voto e do povo. Nós temos mais votos aqui do que o
Presidente Luiz Inácio, que teve 60 milhões – eu já somei.
E quero dizer a V. Exª: não existe isso onde ando. E olha
que eu ando e ando e ando. Sou o povo e ﬁlho do povo e
nunca senti uma desaprovação, uma rejeição. Tião Viana,
muito pelo contrário, sinto-me até um Michael Jackson:
dou autógrafo, é retrato, é não sei o quê... O povo não é
burro, não; ele é sábio, ele sabe que aqui tem joio e trigo, mas o trigo é bom e muito mais abundante. Isso é o
que quero dizer. Hoje mesmo... Nunca antes, como diz o
nosso Presidente da República, houve uma Mesa Diretora tão estoica, tão responsável, tão competente. Hoje
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mesmo, todos nós chegamos aqui cedo, já participamos
e nos debruçamos com atos de austeridade, de seriedade, que avançaram muito, contribuindo para o Senado e
para a democracia – atos de coragem mesmo. Eu estava lá presente. Quer queiramos, quer não, o Presidente
Sarney é o Presidente e, democraticamente, tem a sua
história, a sua experiência, a sua coragem. Basta recordar a transição democrática. O Senador Marconi Perillo,
com sua coragem, participou com as suas sugestões. A
encantadora professora Serys, com a sua independência e com título igual ao de V. Exª, de mestre, iguala-se a
Cristo, com ﬁrmeza. Heráclito Fortes, estoicamente, se
debruçou com os problemas... Que aqui havia vícios antigos, ninguém nega. Agora, não é do nosso feitio estar
divulgando as coisas. Eu mesmo tenho medida... Eu ﬁz
três Senadores da ativa devolverem dinheiro. Eu ﬁz três
Ministros, que são Senadores...Um deles devolveu quase
R$200 mil, que não estavam salvaguardados pela nossa
legislação. Todos nós trabalhamos. Hoje, já avançamos
muito, melhorou muito. Diﬁculdades existiram, mas nós
estamos a vencer e nós temos competência. Nunca antes, vigília?! Eu acho que a vigília é todo dia. Todos os
dias nós estamos vigilantes. Nós somos o Senado, nós
somos o povo do Brasil. Olhem para a cara de cada um.
Olhem e saiam analisando. Eu já saí. Se eu achasse
que isso aqui não era ambiente bom e não estivesse
de acordo com os anseios, eu iria embora. Eu tenho 66
anos, uma vida como médico-cirurgião. Sou aposentado como médico-cirurgião. Não é grande coisa, porque
isso é uma injustiça. Não é das melhores, porque é federal. Fui Governador, tenho aposentadoria, só tenho
uma mulher. Então, eu iria embora. Isso aqui é honroso,
é digniﬁcante. O que tem é a inveja e a mágoa que corrompem os corações. Ficar todo dia avivando isso... Eu
não estou vendo problema. Nós estamos resolvendo. Não
conheço, nunca, na história do Senado – respeitando
V. Exª, professor, eu estudo e sei a história do Senado
–, nenhuma Mesa que seja mais estoica, mais austera.
Hoje mesmo, com coragem... E vem negócio de funcionário, espera lá... Eu tenho aqui, eu estou aqui é como
ex-prefeitinho, é como ex-governador, com medidas de
austeridade e coragem. Agora, ninguém quer fazer populismo, média. Mas que o Senado da República... A vigília
é todo dia, é constante, é eterna. Todos nós estamos nos
dedicando. Quero lhe dizer: tranquilize-se, porque este
Senado, os seus valores, os nossos valores satisfazem
o povo brasileiro. Eles estão vendo a diﬁculdade, não só
eu. Eu posso dizer que sou o Senado e por onde ando
nunca, nunca, nunca recebi um ar de descontentamento
com a nossa participação. Eu acho que nós vivemos um
momento histórico difícil, um momento em que o mundo
quer mudar até sua ideologia, um mundo que tem países
que saíram da democracia...O continuísmo é a antide-
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mocracia; a democracia tem que ser divisão de poder e
alternância de poder. Nós não deixamos que aqui fosse
como Cuba, como a Venezuela, como o Equador, como
o Paraguai, Nicarágua ou Honduras. O povo brasileiro
sabe que nós salvaguardamos a democracia do País. As
leis boas saíram daqui, tem a tradição. V. Exª representa
também essa classe. Daí a grandeza do Senado. V. Exª
traz aqui a vida, a história de uma classe, dos professores, que são chamados de mestres. Mas esse negócio
de todo dia... Eu me lembro de Charles De Gaulle, que,
bombardeado, porque lá renasceu a democracia com
liberdade, igualdade e fraternidade, aí foi bombardeada
pelos totalitários, Hitler, Mussolini e o Japão, e ele teve
que sair. Atentai bem! Vamos ﬁxar o que ele disse. Ô,
Dornelles! Sabe o que ele disse, Tião – você que é menino? Aí ele foi para Londres para reuniﬁcar a França,
libertária e democrática. V. Exª, que estudou na França,
Dornelles. Ele disse: “Os maiores inimigos da França
estão em Paris.” Então, nós temos que acabar com isso.
Nós temos é que ler as virtudes dos Senadores, as virtudes dos funcionários extraordinários e competentes
que existem aqui. Agora, que existem os ruins, existem.
Vamos punir os ruins. Existem joios, mas muito poucos,
embora o mal tenha sido grande, menor do que o trigo,
que somos todos nós, que fazemos a grandeza da República, inclusive V.Exª. Dos seus pronunciamentos, só
não me agradaram esses últimos, que ﬁcam remoendo
isso, que eu não vejo, mas agradaram a mim e à Pátria
as vezes em que V. Exª falou e defendeu o que é mais
importante: a educação do povo do Brasil.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko Bloco/PT – MT) – Eu peço a compreensão dos Srs.
Senadores. Os Senadores próximos inscritos estão
reclamando e com razão. Nós precisamos seguir o
tempo, por favor.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Se a Senadora quiser, eu não concedo mais nenhum
aparte, apenas responderei a este.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Coloco mais um minuto.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Senador Mão Santa, o senhor tem toda razão, cada um carrega
a sua proﬁssão consigo. A minha, de professor, obriga a
convencer as mentes; na sua, de cirurgião, o senhor mete
anestesia, aí pode cortar, serrar, arrancar, e o corpo não
reclama nada. Só que não dá para anestesiar o povo,
Senador. Não se descobriu ainda anestesia para o povo,
apesar de que os meios de comunicação, se estiverem
monopolizados pelo Estado, podem fazer isso.
Eu tenho a impressão – talvez eu receba mensagens de pessoas muito diferentes, talvez eu ande por
lugares diferentes –, não apenas ao ler os jornais e ver
as televisões, de que há um descontentamento, Sena-

AGOSTO 2009

Agosto de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dor Mão Santa. E, se não percebermos isso, nós não
vamos mostrar o grande Senado que é este. Não estou
desmentindo o senhor de que este é o melhor Senado
que houve no Brasil. Não vou entrar nessa discussão.
Mas não basta ser; é preciso convencer de que é. E
nós não estamos convencendo. Até porque o joio e o
trigo de que o senhor falou só serão separados se a
gente apurar tudo. Arquivando representações, a gente
não vai mostrar ao povo que está separando o joio do
trigo. E por aí eles acham que todos são joios.
Hoje eles não estão achando que haja alguns
trigos e alguns joios. Estão achando que tudo é joio,
porque tudo está debaixo do tapete.
Era isso.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Cristovam, serei rapidíssimo.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Srª Presidente, pela ordem. Por favor, eu acho
que aqui devia receber uma ordem de inscrição.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Exatamente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Porque, se continuar a série de apartes... Eu só
gostaria de saber se vai continuar, porque aí eu, realmente, deixo a sala. O problema é que há Senadores
aqui que falam o tempo todo, não respeitam o tempo
e praticamente cassam a palavra daqueles que querem falar, por cinco minutos, assuntos, muitas vezes,
de interesse de seu Estado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concordo totalmente, Senador Dornelles.
Eu já estou pedindo o tempo. Estou pedindo e insistindo. Infelizmente, isto aconteceu através dos tempos: o
total desacerto com o horário.
O Senador Cristovam está há 23 minutos na tribuna. E tinha direito a dez minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Quero só, Senador Dornelles, dizer que falei menos
do que os meus dez minutos. Dei um aparte e a minha
resposta foi um décimo do que ele falou. Só darei aparte
a qualquer outro se a Presidenta autorizar.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O senhor está há 23 minutos na tribuna.
Eu pediria que pudéssemos passar a palavra para o
próximo orador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
De minha parte, não há problema, mas eu não cassei
nenhum aparte.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Muito obrigada.
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela
ordem, Srª Presidenta, até que o Senador Dornelles
chegue à tribuna.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Papaléo.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Nas sessões não deliberativas, cada Senador tem direito a falar 20 minutos, com
prorrogação de 2; nas não deliberativas, 10 minutos,
com prorrogação de 2; após a Ordem do Dia, 20 minutos, com prorrogação de 2. São 2 minutos de apartes
para cada Senador. Cada Senador pode dar no máximo
2 apartes por sessão. É para deixar bem claro.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Fora do
microfone.) – Atentai bem!
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Como
diz o Senador Mão Santa, atentai bem! Então, não
atentamos bem para tudo isso. Quero me solidarizar
com o Senador Dornelles, Srª Presidenta, porque essa
desordem de tempo aqui dentro contribui, junto com
a crise por que o Senado está passando, para que o
nosso telespectador realmente passe a desacreditar
em todos nós.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concordo com o senhor.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – E quem
provoca o descrédito da Casa publicamente somos nós
que trabalhamos, os 81 que nos expomos aqui.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada.
Só gostaria, antes de passar a palavra – o Senador Dornelles já está na tribuna –, de dizer que neste
momento, senhores, estou tentando ajustar realmente
exigindo. Sei que vou ser cobrada por estar cobrando,
mas vou continuar cobrando. Cada orador, neste período
da sessão, tem direito a 10 minutos, e os apartes estão
dentro dos 10 minutos. É concessão, é cessão do Senador que está da tribuna. Portanto, se são 10 minutos, o
aparte tem de estar dentro dos 10 minutos. Infelizmente,
às vezes, quando está terminando a fala do Sr. Senador,
um, dois ou três Senadores pedem aparte.
Com a palavra, pela Liderança do PP, o Senador
Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Comissão de Economia
aprovou, meses atrás, o Projeto de Lei de Licitação,
relatado brilhantemente pelo Senador Eduardo Suplicy, e aprovou a inclusão de uma emenda de minha
autoria, que entendo ter provocado algumas dúvidas
sobre a sua interpretação e o seu alcance.
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Mantive uma conversa muito grande com o ilustre
Senador Suplicy, que conhece profundamente da matéria, e conseguimos, juntamente com o Poder Executivo, com o Ministro Paulo Bernardo, um entendimento
que penso ter ido para um caminho correto, abrindo
caminho para que ela volte ao cenário.
A regra geral é o pregão. O pregão é uma modalidade eﬁciente, competente, transparente para a licitação.
Não poderá haver pregão para o caso de trabalhos intelectuais, porque não haveria sentido. Se a União Federal
quer contratar um escritório de advocacia para defendê-la
na OMC, tem que haver uma qualiﬁcação. Ele tem que
estar qualiﬁcado, não conta somente o preço.
Estabeleceu-se, fora do pregão, a regra para as
obras de engenharia: até R$500 mil, o pregão é obrigatório; de R$500 mil a R$3,4 milhões, é facultativo, ou
então é inversão parcial; e, depois de R$3,4 milhões,
existe, então, a inversão, ou seja, em primeiro lugar a
qualiﬁcação técnica, posteriormente o preço, e depois
as formalidades.
Eu acho que isso foi uma discussão extremamente
positiva. Participaram dessa reunião, no Ministério do
Planejamento, o Senador Suplicy e o Deputado Márcio
Reinaldo, representando a Câmara.
Desse modo, acredito, Srª Presidente, hoje nessa
Lei de Licitação, da qual o Senador Tuma participou
ativamente, fazendo um grande trabalho em comissão
especíﬁca. E eu pediria ao Líder do Governo, Senador Jucá, que apresentasse esse parecer do Senador
Suplicy, que já englobou o acordo feito com o Executivo, para que nós pudéssemos trazer essa matéria ao
plenário e fazer aqui uma grande votação, pois é uma
matéria extremamente importante.
Regra geral: o pregão. O pregão não se aplica no
caso de serviços intelectuais, e, no caso de obras de
engenharia, há obrigatoriedade do pregão até R$500
mil, é facultativo de R$500 mil a R$3,4 milhões, e
há inversão de pauta depois de R$3,4 milhões, para
aquelas grandes obras que exigem, inicialmente, a
capacitação técnica.
Se V. Exª concordar, Srª Presidente, eu darei o
aparte ao Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Apenas para conﬁrmar – será uma frase apenas.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu gostaria só de informar que não pode
ser concedido aparte quando se fala pela Liderança.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então,
apenas conﬁrmo o entendimento e peço a palavra pelo
art. 14, em seguida, se for possível.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) –
Muito obrigado, Srª Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, para um esclarecimento.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pelo
art. 14?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não é pelo art. 14. É para um esclarecimento.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Então, questão de ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Questão de ordem, Senador Suplicy.
E logo após, para uma comunicação inadiável,
Senador Tião Viana.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Fora
do microfone.) – E eu?
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O senhor é pela inscrição, após a comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
– Quero conﬁrmar o entendimento havido entre o Ministro do Planejamento, o Senador Francisco Dornelles,
o Deputado Márcio Reinaldo e eu próprio. Depois de
profunda análise, chegamos ao entendimento por ele
citado agora. Por esse entendimento, vamos ter três
alterações importantes:
a. vedação de uso do pregão para contratação de serviços técnicos proﬁssionais
especializados previstos no art. 13 da Lei nº
8.666, de 1993;
b. uso obrigatório do pregão em todas
as licitações do tipo menor preço, observado
o disposto nos itens abaixo.
c. nas licitações para contratação de
obras e serviços de engenharia:
1. de valor estimado superior a 3,4 milhões de reais será obrigatório o procedimento
de inversão parcial de fases, isto é, primeiro
análise da habilitação técnica e econômicoﬁnanceira; posteriormente a veriﬁcação das
propostas de preços e, ao ﬁnal, veriﬁcação de
habilitação jurídica e regularidade ﬁscal;
2. de valores estimados até 500 mil reais
será obrigatório o uso do pregão;
3. com valores estimados entre 500 mil
e 3,4 milhões de reais caberá à unidade administrativa escolher entre o uso do pregão
ou demais modalidades previstas na Lei nº
8.666.
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Quero conﬁrmar esse entendimento e apelo aos
Líderes para logo votarmos essa matéria tão importante.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Suplicy.
Em tempo, agradeço ao Senador Francisco Dornelles
por ter realmente seguido o tempo. Obrigada, Senador.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador Tião Viana. Em seguida, pela inscrição, o
Senador Heráclito Fortes.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, querida Senadora Serys Slhessarenko,
Srªs e Srs. Senadores, eu trago alguns comentários
ao Senado Federal sobre as manifestações ocorridas
recentemente, em Brasília, do MST, clamando por redeﬁnição de prioridades para os assentamentos no Brasil,
política de crédito, todas as questões que envolvem
esse fantástico e notável movimento sociológico, político e libertário, que tem o MST como um vetor.
É evidente que eu tenho minhas divergências desse admirável movimento. Uma delas é porque nós estamos em um Governo que tem dado uma contribuição
extraordinária ao processo de desenvolvimento rural no
Brasil, sobretudo para os pequenos produtos rurais, e
olhado, de maneira muito forte para a reforma agrária
brasileira. Não estamos no ponto ideal, mas temos dado
uma contribuição fantástica à história brasileira quando o
assunto é o desenvolvimento agrário, quando o assunto
é o fortalecimento da agricultura familiar.
Os contratos de crédito rural têm tido uma progressão extraordinária no Brasil. Na associação do ano de
1999 ao ano 2000, nós tínhamos um pouco mais de três
mil Municípios beneﬁciados com contratos de crédito
rural para o pequeno trabalhador. Este ano, agora, nós
estamos fechando mais de 5.400 Municípios brasileiros
com programas de crédito, demonstrando uma responsabilidade enorme de ampliação e universalização de
uma política de fortalecimento da agricultura familiar.
Quando nos transferimos para os valores dos ﬁnanciamentos no ano, nós vamos observar o quê? No
ano de 2002, nós tivemos uma margem de contratação
de crédito da ordem de R$3 bilhões e uma aplicação
apenas, uma materialização, na forma de execução
de um pouco mais de R$1,5 bilhão.
Este ano, agora, nós estamos fechando com R$15
bilhões para o crédito ao Pronaf, o nosso Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Então,
isso é algo extraordinário a ser considerado, porque é
a presença da política de crédito brasileira até o setor
produtivo mais necessitado historicamente em nosso
País. Então, isso tem de ser considerado na hora de
uma reivindicação, na hora de um protesto, porque aí
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nós equilibramos. Eu acho que é um ponto de justiça
que se estabelece.
Quando transferimos essa percepção, a observação para a área de assentamento, Senador Suplicy,
nós tínhamos, até o ano de 2002, 211.233 famílias assentadas no Brasil. Agora, até o ano de 2003 a 2009,
nós assentamos, para muito orgulho nosso, 447.886
famílias, ou seja, somados todos os anos anteriores,
nós temos mais de 53% dos assentamentos rurais
ocorridos no Brasil gerados nos últimos sete anos,
dentro do Governo do Presidente Lula.
Então, o protesto é legítimo, porque é parte de
toda a motivação, de todo o processo de formação
histórica do MST. Mas ele encontra uma realidade de
aliança, de parceria, de contribuição e de responsabilidade política, sim, do nosso Governo, por intermédio
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do nosso
Incra, do Ministério da Agricultura.
Eu acho que há um novo olhar neste País. Quando
nós transferimos para um olhar mais exigente e olhamos para as políticas sociais, vamos reﬂetir quantos
Presidentes do Brasil teriam força para, enfrentando
um engessamento orçamentário, toda uma asﬁxia às
políticas de crédito e investimento, fazerem uma retirada de R$28 bilhões, fazendo com que houvesse uma
transferência automática para os programas de inclusão social e renda da sociedade brasileira.
Então, esse tributo tem de ser considerado. Esse
tributo tem de ser assegurado na hora de um debate,
de um embate político. E aqui eu estou me referindo
a dois itens: os contratos de crédito ao trabalhador rural por meio do Pronaf e os assentamentos rurais no
Brasil, que nos enchem de orgulho como um partido
que sustenta, que defende e que ajuda a construir uma
política de desenvolvimento rural à altura das reais e
verdadeiras necessidades da sociedade brasileira.
Quando olhamos para as periferias das grandes
metrópoles, quando olhamos para o passivo que temos,
ainda temos uma dívida enorme. A meta ideal seria
que chegássemos a um milhão de famílias assentadas,
sem dúvida alguma. Mas os passos têm sido dados.
Os avanços têm ocorrido. E esse reconhecimento me
parece ser um ato de justiça que se estabelece.
Um outro ponto que eu gostaria de abordar, Srª
Presidente, muito atual também, diz respeito à nossa
pandemia de gripe do H1N1, o vírus inﬂuenza que
tem acometido o mundo inteiro, que tem assustado
a sociedade atual e trazido grandes preocupações à
nossa sociedade brasileira.
Eu penso que o Ministério da Saúde tem-se alinhado em todas as atitudes, normas, concepções de
epidemiologia, de saúde pública e tem agido com correção. Tem conduzido as ações técnicas no que diz
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respeito à força para enfrentar essa pandemia, temse preocupado com o abastecimento de suprimentos
nas formas graves.
Agora há dois itens que precisam ser considerados e revistos pelo Ministério da Saúde. Um deles diz
respeito à descentralização da capacidade de analisar
e separar o que são casos menos graves do que são
casos graves e dar a devida orientação.
As estatísticas mostram: não há diferença, em
termos de gravidade, entre essa gripe H1N1 e uma
gripe comum. Isso é um fato que já tem sido muito vitorioso por parte do Ministério da Saúde em mostrar.
Agora nós temos, ao mesmo tempo, que não restringir tanto as áreas de atendimento, de orientação e de
acesso à informação por parte da população quando
o assunto é o atendimento médico.
Tenho mais dois minutos em tempo regimental,
minha cara Presidente.
Então, o que eu acho que está faltando é uma ação
mais fortalecida de propaganda especíﬁca sobre o que
seriam as etapas da gravidade da doença para uma ida
imediata ao serviço de saúde, o que são as formas leves e comuns que, sem dúvida alguma, fazem parte de
uma epidemia com essa proporção, o que são os casos
de mortalidade e a história natural das gripes no Brasil,
porque esta está inserida em um plano comum ainda em
relação às outras epidemia de gripe que vivemos e, ao
mesmo tempo, descentralizar o serviço de saúde.
O Ministro Temporão tem sido exemplar na responsabilidade técnica, na segurança técnica que passa
à população, mas precisa desconcentrar as unidades de
atendimento que são chamadas unidades de referência,
tem de olhar para o nosso SUS e pensar que os módulos
de saúde da família, que os módulos de atendimento nos
centros de saúde e os hospitais regionais podem ser desconcentrados e fazer um melhor atendimento de triagem
e orientação e proteção à sociedade brasileira.
Encerro, lamentando muito que ontem tenha, por
algum equivoco, por ignorância, alguém da Câmara dos
Deputados solicitado tratamento diferenciado para receber medicamentos e da população. Não é uma política
à altura das responsabilidades e da visão técnica. Eu
tenho certeza de que no Senado não ocorreu tal atitude, porque o tratamento tem de ser exemplarmente
horizontalizado e com os mesmos direitos e oportunidades ao cidadão brasileiro.
Muito obrigado a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Tião Viana.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu pensava que
nós íamos ter administrativamente um ﬁnal de mês
de muita calmaria, com a administração entrando na
rotina e sem nenhum fato novo. Mas, ontem, fomos
surpreendidos por uma emissora de televisão com a
informação de nova leva de atos secretos.
Senador Romeu Tuma, eu não tenho nenhuma dúvida de que se instalou aqui na Casa uma briga interna
envolvendo inclusive funcionários. A minha dúvida é se
os funcionários estão sendo usados ou se os funcionários são os agentes dessa tentativa de desestabilizar o
andamento normal desta Casa. É o que eu chamaria de
fundamentalistas, que estão esperando a volta do Aiatolá algum dia e começam a tentar desestabilizar os que
procuram fazer um trabalho sério e correto na Casa.
Eu já disse mais de uma vez que a minha vida
pública e a minha biograﬁa, toda ela conquistada com
muito esforço, não permitem que eu jogue os anos de
minha luta na lata do lixo. Quero dizer que, no momento em que tomei conhecimento da existência de atos
secretos – a Senadora Serys é membro da Mesa e é
testemunha –, eu comuniquei imediatamente à Mesa
o fato dos atos secretos e pedi e tive o apoio da Mesa
como de todos, incluindo o Presidente Sarney, para
apuração desses atos.
Estamos tendo uma luta difícil, porque os atos secretos geralmente não são claros ou não tinham razão
de ser. V. Exª foi 1º Secretário, Senador Tuma, e sabe
que, muitas vezes, o parlamentar membro da Mesa faz
um encaminhamento correto para publicação e para
que se percorram os trâmites necessários e não sei por
que motivo esses atos não são publicados. Eu queria,
Senadora Serys, dar alguns exemplos. A construção do
edifício do Sindilegis. Há nada mais transparente do que
uma construção ou da reforma do prédio do Prodasen?
Pois bem, estão inseridos no bojo de ato secreto.
Esse episódio de ontem é muito curioso por um
fato: a Diretoria-Geral da Casa, juntamente com os
Recursos Humanos, já sabia da existência eventual
desses atos, mas não tinha segurança com relação à
quantidade e a efeito de cada um desses atos e estava
fazendo uma apuração responsável. Há um fato curioso:
quando os primeiros atos surgiram e nós criamos uma
comissão para apurá-los –posso errar o número dessa
comissão, mas depois peço correção à Taquigraﬁa –,
teve início, digamos, no dia 28 de maio, ﬁzemos um
ofício circular a todos os dirigentes da Casa, pedindo
que remetessem algum ato que não tivesse tido sua
publicação formalmente realizada para que pudéssemos fazer a correção de um por um, de todos eles.
Pois, bem, essa última leva, que são cerca de
50 boletins que geram os quatrocentos e tantos atos
secretos, foi publicada de maneira esquisita no mes-
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mo dia ou no dia seguinte. A quem interessava isso?
Para que esse procedimento? É algo que custa crer
que tenha sido praticado com boa intenção.
Nós vamos apurar esses fatos e espero que a
tecnologia nos ajude, que os responsáveis pelo acesso,
que os que acessaram o sistema sejam descobertos
e sejam exemplarmente punidos.
Esta Casa está sendo acusada, esta Casa está
passando por uma crise, eu reconheço. Eu não sou dos
que acham que nós temos que nos socorrer da OAB nem
da CNBB nem de nada. Nós somos homens maduros,
responsáveis, fomos mandados para esta Casa com o
voto popular. E se tem alguém responsável pela recuperação da imagem desta Casa, somos nós. E nós temos
que trabalhar no sentido de, através da transparência, dar
o bom exemplo. E é o que se está procurando fazer.
Não se dá bom exemplo estimulando que jovens,
muitas vezes usados como massa de manobra, usem
os gabinetes para o acesso, por exemplo, de pizza à
Casa, para com isso ofender colegas Senadores, sejam eles quem forem. Não é um bom papel, não é um
bom exemplo, não é assim que se educa.
De forma que acho que nós temos que ter, em
primeiro lugar, bom senso. Em segundo, não admitir
convivência com atos que possam comprometer a
nossa vida pública.
E é isso, exatamente, Senador Romeu Tuma,
que nós temos procurado. E quero ser justo. Tenho
tido apoio da Mesa no sentido de passar a limpo todas essas falhas administrativas que não são, Senador
Suplicy, de um dia, de dois dias, mas são de quatorze
anos. Quatorze anos! E aí há um fato, Senador Geraldo Mesquita, que me causa estranheza: a anestesia
coletiva para esses fatos. Os membros da Mesa não
detectaram, os funcionários da Casa não acusaram, os
Senadores dos que a gente chama de baixo clero não
viram, e a imprensa silenciou. Será que não sabiam ou
não acreditavam? Então, isso é um fato cuja culpa é
coletiva, e não podemos acusar de maneira individualizada ninguém, porque todos participamos.
Vi outro dia a indignação do Senador Suplicy, por
exemplo, porque teve o nome envolvido como se ele
tivesse colaborado para a confecção de um ato secreto. Ora, o Senador Suplicy, como membro da Mesa, ao
colocar sua assinatura num documento produzido por
ato da Mesa, parte do pressuposto que aquilo vai para
divulgação. Ele assinou para quê? Exatamente para
tornar público, se não se fazia de boca. Não se pode
fazer acusações se, depois, as consequências legais
não sofreram o seu procedimento correto.
Senador Geraldo Mesquita, com maior prazer,
escuto V. Exª.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Senador Heráclito, que bom que V. Exª está à frente da
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1ª Secretaria. Quem conhece V. Exª sabe que o senhor
não vai deixar barato essa história. No início dessa história de ato secreto, eu tive até uma certa diﬁculdade
de compreender o que estava se passando...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Todos nós.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Quando saiu a primeira relação de ato secreto, tinha lá o
caso de dois servidores meus. E, como V. Exª mencionou
em relação ao Senador Suplicy, cumpri toda a formalidade para designação e exoneração: ﬁz ofício, tenho cópia
da publicação no Boletim do Senado, tudo organizado.
Então, eu não conseguia compreender o que era esse
negócio de ato secreto, mas, agora, depois de algum
tempo, já começo a perceber que a coisa é grave. O que
me causa estranheza, Senador Heráclito – como eu disse no início da minha fala, ainda bem que V. Exª está à
frente da 1ª Secretaria – e que eu não consigo entender,
Senador Heráclito, é a nossa preocupação, que agora já
é coletiva, de que possam existir outros atos por aí afora,
engavetados sem lá onde. Entende? Porque, na minha
cabeça, a coisa funciona da seguinte maneira: quem tem
interesse num ato secreto ou fazer com que um ato desse
seja secreto é porque quer tirar algum proveito ﬁnanceiro,
uma gratiﬁcação que não está registrada devidamente,
mas a pessoa está ganhando. Na minha cabeça, Senador Heráclito, bastaria que a gente cruzasse a folha de
pagamento do Senado, a folha de encargos pagos pelo
Senado, a folha de pagamento das empresas que são
prestadoras de serviço e cruzar com as informações do
cadastro de servidores, do cadastro de prestadores de
serviço e o que sobrar disso aí mandava suspender tudo.
Eu acho que é o caminho que a gente precisa trilhar, Senador Heráclito, para a gente não ﬁcar assombrado aqui
achando que a coisa está indo tudo bem e, de repente,
surgirem quatrocentos e tantos atos secretos não sei de
onde. Então, eu me coloco até à disposição de V. Exª. Eu
acho que qualquer um de nós aqui estará à disposição
de V. Exª para ajudá-lo nessa tarefa, se for necessário:
reunir os 81 Senadores e cada um pegar um lote dessa
documentação. Vamos conferir isso, bater a folha de pagamento com o cadastro de servidores, ativos e comissionados, e o que sobrar disso não está de forma lícita
incluído na nossa carga de despesa. Então, eu também
me associo ao assombro de V. Exª. Agora, estou assustado também com essa história. Agora, eu ﬁquei assustado. Mas eu acho que a gente precisa, além do que a 1ª
Secretaria está fazendo, V. Exª deveria convocar mesmo
esta Casa, para entrar de cabeça...
(Interrupção do som.)
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
...nesse assunto para, internamente e externamente, acabarmos com toda possibilidade de vivermos assustados
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aqui, Senador Heráclito. Portanto, estou à disposição de
V. Exª. Tenho certeza absoluta de que os demais oitenta
Senadores – aliás, 79, porque V. Exª já está envolvido até
o pescoço nisso – também estarão à disposição de V. Exª,
se for necessário, para a gente, num grande mutirão, fazer essa comparação de dados aqui na Casa, pois acho
que é o único caminho para tirar isso a limpo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI.) – É
verdade. V. Exª tem razão. Eu agradeço.
E quero dizer o seguinte: os atos secretos não
dizem respeito apenas à geração de despesa indireta;
existem casos de nomeação, casos de transferência. É
difícil se entender o motivo – o Senador Tuma está aí e
pode atestar ou não o que estou dizendo. Vou-lhe dar
um exemplo clássico de um ato secreto que não tem
razão de ser. Quem é que não atesta, por exemplo, que
o Zezinho presta serviço exemplarmente a esta Casa,
a todos nós aqui no Senado, servindo cafezinho e nos
atendendo? Senador Alvaro Dias, o Zezinho é vítima
de um ato secreto. Quem é de nós aqui não atesta que
ele trabalha? Aí me passa pela cabeça: por que colocar
o Zezinho, que é indefeso, que não tem um apadrinhamento político que justiﬁque? Por que é que colocaram
o Zezinho como ato secreto? Não há justiﬁcativa, a não
ser uma segunda ou uma terceira intenção. Mais dois
ou três funcionários desses aqui, de pouca proteção
política, estão nessa situação. Duvido que o Senador
Suplicy não ateste que o Zezinho frequenta e serve a
ele todo dia. Então, são absurdos dessa natureza que
nos diﬁcultam a compreensão.
Senador Flávio Arns, paralelamente a isso existem outros fatos. É a insatisfação por parte daqueles
que têm interesse contrariado com relação a medidas
que tomamos. Eu não gosto de estar botando placa
nem fazendo propaganda de atos.
Semana passada – já concedo a V. Exª o aparte
– tivemos aqui um processo licitatório para uma atividade especíﬁca, e o contrato que estava valendo, de
R$23 milhões, foi reduzido para R$8,9 milhões. Isso
doeu em alguém. A vingança pode ser exatamente a
fomentação dessas enxurradas de atos secretos para
desestabilizar uma administração. Hoje, nós estamos
no setor de vigilância com outra licitação, Senador Alvaro Dias, que já se sabe de antemão...
(Interrupção do som)
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Queria comunicar ao orador que já expirou o prazo por
duas vezes e há mais três Senadores querendo fazer
aparte. Então, eu daria um minuto a mais para V. Exª e
um minuto para cada Senador que quer fazer o aparte.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu
rogaria a V. Exª a generosidade para com esta Casa,
até pelo tema. Estou prestando alguns esclarecimentos,
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e tenho certeza de que o Senador Mão Santa, como
membro da Mesa, e que é um cobrador exemplar do
tempo, vai compreender a situação deste companheiro
que tenta, de maneira aﬂita, explicar aos companheiros
o que se passa nos bastidores dessa crise.
Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Concedi mais quatro minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Prorrogáveis, tenho certeza, porque seu coração é generoso.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Por mais dois.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador
Heráclito Fortes, primeiro, quero dar o meu testemunho,
sim, sobre a seriedade e o trabalho do servidor Zezinho,
que, desde a hora que nós chegamos até, por vezes, até
a última hora da noite, quando a sessão se prolonga, tem
prestado um serviço com muita atenção e respeito para
com cada um de nós, 81 Senadores. Ele próprio – acabei
de lhe perguntar – não sabia que havia sido designado,
por Comissão da Mesa Diretora, por ato secreto.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – De
tão secreto que era o ato, veja V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu espero que a situação dele seja imediatamente resolvida
e, ele, transparentemente designado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Já
está resolvida.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E
quero cumprimentar V. Exª pelo episódio que acaba
de contar, de como uma licitação por pregão eletrônico possibilitou ao Senado economizar de 23 para
cerca de R$13 milhões em um contrato. Isso é muito
importante. Quero também transmitir a V. Exª, em que
pese ter havido a determinação de V. Exª para logo
se solucionar o problema dos servidores – são cerca
de 3 a 4 em cada um dos 81 gabinetes – que, neste
mês, não estão recebendo a sua remuneração pela
Adservis, que é uma das empresas contratadas para
os servidores que prestam serviços relativamente mais
simples em cada um dos gabinetes. Esses servidores
estão, desde o começo do mês, vindo sem ter recebido o seu salário, por enquanto, mas eu avalio que a
determinação de V. Exª possa logo resolver o problema, que é de muitos servidores, somados todos os
gabinetes. Toda aquela determinação de V. Exª, como
Primeiro-Secretário, junto com a Mesa Diretora, para
tornar inteiramente transparentes os atos da administração do Senado terá todo o meu apoio, contará com
todo o meu apoio, inclusive até mesmo a revelação
completa da remuneração de todos os servidores,
além daquilo que agora está no portal do Senado – a
relação de servidores e respectiva função e lotação.
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Eu acresceria, conforme o projeto que apresentei, até
mesmo a remuneração. Obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Senador Suplicy, agradeço o aparte de V. Exª, mas quero dizer
que, com relação à empresa Adservis, a empresa tem
problemas de certidões, mas encontramos uma solução
exatamente para resolver a questão dos servidores, que
é o pagamento direto. Já foi acordado, inclusive com a
concordância da própria empresa. Esse salário deve ser
depositado hoje, no mais tardar amanhã. Em alguns casos,
o pagamento se inicia hoje. É o esclarecimento que...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Agradeço a providência de V. Exª. É importante. Isso vai
sossegar muitos deles em toda Casa. Obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Exatamente.
Quero ouvir o Senador Magno Malta e, em seguida, o Senador Alvaro Dias.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Heráclito, também quero registrar que para nós é absolutamente importante saber que, neste momento, V. Exª
é o 1º Secretário. A credibilidade de V. Exª e a maneira
de enfrentar os problemas – acho que qualquer um faria
da mesma forma –, pelo desempenho, leva-me a fazer
esse tipo de aﬁrmação. A mim, me gratiﬁca muito vê-lo
enfrentando esse tipo de problema. Mais uma história de
ato secreto. Que seja V. Exª e não eu. Ato secreto. Fico
me perguntando, meu Deus, quando esse troço surgiu,
a exemplo do Senador Geraldo Mesquita, o que é que
é isso? É tão secreto que eu não sei o que é, porque
nunca ninguém chegou no meu ouvido e disse: “Olha,
você tem um sujeito para nomear. A nomeação é correta,
mas, olhe, vamos fazer uma sacanagenzinha? Eu tenho
uma safadezazinha para te propor: vamos nomear esse
escondindinho.” Ninguém nunca falou isso para mim. Eu
nomeei o que eu tinha direito. Estou há seis anos e meio
neste Senado, e ele existe há mais de 100 anos. Não criei
as normas dele. Quando cheguei aqui, disseram-me: “É a
isso que você tem direito.” E, dentro disso, eu fui. Quando
aparece um servidor do meu gabinete, em um ato secreto,
ﬁco me perguntando qual é o interesse de um indivíduo
que recebeu uma comunicação, um ofício: indico fulano
de tal para servidor tal, tal e tal e protocola-se .O documento está na minha mão, protocolado. Aí o sujeito recebe uma lista para fazer exame médico, documento a ser
tirado; o sujeito vem, é reexaminado pela Junta Médica
do Senado, vai ao RH, toma posse, recebe crachá e tem
contracheque, tudo público. E depois não publicaram a
nomeação do cara. Isso, realmente, tinha que ser investigado, o porquê disso. Para mim, o mais grave é a exoneração: exonere-se fulano de tal. Está exonerado: já não
tem mais contracheque; já não tem mais crachá e já não
recebe. Já arrumou outro emprego, mas não foi publicada
a exoneração dele. Agora, qual é a sacanagem? Qual é

Sexta-feira 14

473

36055

a molecagem agora? É colocar outro no lugar? É outro
que vai para o lugar receber dois salários? Não entendo.
Não sei o que é, mas uma molecagem tem. Com que intenção? Agora, vai todo mundo para a vala comum. Veja:
o Zezinho no ato secreto! Os garçons todos! E quem tem
que atestar a presença dos garçons é a mídia, porque
ele serve mais a eles do que a nós. A mídia toma café
todo dia, a mídia come biscoito todo dia. Serve ali bem
servido. É ou não é? Os caras não estão ali servindo?
Zezinho está ali servindo, todos eles. Então, o jornal tem
que dizer assim: olha, dos garçons, quem atesta somos
nós. Agora, pra mim... Mamãe, me acode! Só falta eu ver
chover pra cima; já vi tudo. Já vi tudo. Até o Zezinho no
ato secreto! Até os garçons no ato secreto! Chegamos
num limite em que até a mídia vai ter que atestar agora,
porque o Zezinho trabalha. A mídia sabe, os fotógrafos
sabem! Ou não? Já beberam café hoje? Foi o Zezinho
quem serviu. Já comeram mixto hoje? Foram os outros
que serviram. Esses caras todos estão no ato secreto.
É uma brincadeira! É uma piada! Eu acho que chegou,
então, o momento em que a mídia poderia ajudar; poderia ajudar, porque não são Senadores. Precisa saber
quem foi que mandou fazer, quem fez e o por que disso,
ou se fez sem ninguém mandar, da sua autodeliberação,
com interesses pessoais. O que não dá é pra gente ﬁcar
pagando sacanagem criminosa de alguém que fez por
deliberação própria. Então, isso tudo me intriga. Qualquer
outro no lugar de V. Exª estaria falando com indignação
como a minha, mas V. Exª mantém a calma, pode até ironizar em determinados momentos – é a especialidade de
V. Exª, e com muita competência, como bom nordestino
que é – a situação e o momento. E passar por uma cirurgia
como V. Exª passou, com cinco dias já estava na Casa,
com essa enxurrada de problemas a serem resolvidos
e V. Exª nunca entregou os pontos e com essa mesma
tranquilidade está aí, para tranquilidade nossa também,
fazendo essas explicações. E aí eu peço ao nosso querido Senador Raupp que tenha um pouco de paciência
com ele por conta das explicações que favorecem a todos
nós e faz esclarecimentos para a sociedade a respeito da
Casa, mas há de reaﬁrmar que ninguém nunca chegou
ao meu ouvido e disse assim: olha, tem uns negocinhos
aqui, o Senador se elege, mas tem uns negocinhos que
são secretos, escondidinhos, tem umas fuleiragens aí
que a gente faz. Ninguém nunca fez isso no meu ouvido. E ninguém é homem para fazer um negócio desses
comigo. Mas depois aparecem essas ignomínias todas?
Quer dizer, a gente ﬁca sobressaltado. E os atos secretos
são da época do Senador Antonio Carlos. De onde ele
está não dá para voltar. Se forem levá-lo à Comissão de
Ética não sei como ele vai se explicar. Então, que mundo
é este em que estamos vivendo? Obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª
falou da minha operação e hoje quero lhe confessar
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que trago uma dúvida terrível na minha vida. Eu estava operado quando estourou esta crise. Hoje eu não
sei se emagreci pelo efeito da cirurgia ou se da crise.
De forma que vou ter que carregar por muito tempo
essa dúvida.
Senador Alvaro Dias, com o maior prazer.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Heráclito Fortes, primeiramente a constatação é que banalizaram na clandestinidade os atos secretos. Atos
secretos relevantes, atos secretos irrelevantes, inusitados, surpreendentes. Mas eles existiam. E se davam
desrespeitando a lei, uma afronta à legislação que exige
transparência e publicidade de todos os atos públicos.
É claro que esta investigação prossegue. Digo a V. Exª,
pelo menos é a minha visão: essa última revelação
não agrava a crise porque ela já está grave demais, já
é grave em excesso, está no fundo do poço. E a crise
maior agora é a crise política, porque converge para
a imagem do Presidente da Casa, que perdeu as condições políticas de presidir o Senado Federal. E nós
temos de dar prosseguimento a todos os recursos até
que cheguem ao Plenário do Senado Federal, se possível, para um julgamento deﬁnitivo. Da minha parte,
Senador Heráclito Fortes, V. Exª tem o apoio para o
trabalho de organização administrativa que realiza e a
conﬁança. Eu conﬁo, de forma absoluta, em V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM - PI) - Obrigado.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB - PR) - Sei que está
fazendo da melhor forma possível o que pode fazer.
Eu aproveito este momento para sugerir – e é o desejo
de colaborar – que V. Exª determine – não sei se está
na alçada de V. Exª, provavelmente está – que o Portal da Transparência seja atualizado, porque ele está
com dados superados, dados de períodos anteriores.
Esse Portal da Transparência é importante porque
vai conferir transparência às ações administrativas da
Casa, e é importante, principalmente, para sair desse
cenário de descrença generalizada em que nos encontramos. Então, além de atualizar, de torná-lo do
dia a dia, devem-se colocar os dados que faltam. Eu
dei uma olhada ainda ontem e veriﬁquei que o Portal
da Transparência precisa ser atualizado. É uma contribuição que ofereço a V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM - PI) - Eu
agradeço a V. Exª. Nós tomamos conhecimento da
preocupação de V. Exª com o Portal da Transparência. Estamos com algumas diﬁculdades no sistema
Prodasen e estamos tentando resolver o mais rápido
possível. V. Exª tem absoluta razão.
Senador Romeu Tuma, com o maior prazer.
O Sr. Romeu Tuma (PTB - SP) – Senador Heráclito, eu apenas queria cumprimentá-lo não pelo discurso
que V. Exª está fazendo agora, quando faz um resumo
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dos últimos acontecimentos, mas pelo seu trabalho na
1ª Secretaria, gozando da conﬁança da Mesa e de todos os Senadores nas apurações que determinou que
fossem feitas, principalmente no que diz respeito aos
atos não publicados, ou atos secretos, como foram batizados. V. Exª sabe, com certeza, quanto às apurações,
que a gente tem que ter paciência para apurar fatos que
atravessam um longo tempo. E a grande importância,
Senador Heráclito Fortes, é que V. Exª tem tido habilidade, tranquilidade de apurar ato por ato e, sem dúvida nenhuma, buscar a punição e a responsabilidade daqueles
que vêm embutidos em um ato ilegal – ato indecoroso
ou ilegal – que trouxe prejuízo à administração desta
Casa. Então, por isso V. Exª está fazendo por seleção.
Nomeou as comissões responsáveis. Elas estão questionando cada gabinete sobre a presença ou não de determinados funcionários. E há funcionários que saíram,
foram transferidos para outras áreas em ato secreto e
continuam no gabinete de algum Senador; lá não mais
se encontram, estão lotados em outra atividade por ato
não publicado. Então, eu queria cumprimentar V. Exª pelo
equilíbrio e dignidade com que tem conduzido; e pela
transparência que tem oferecido não só aos Parlamentares, seus companheiros, mas à imprensa e a todos
aqueles que ﬁcam na expectativa. E V. Exª indicará os
responsáveis por atos nos quais esteja embutida qualquer ilegalidade ou imoralidade. Parabéns.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM - PI) – Agradeço a V. Exª.
Com a generosidade do nosso Presidente Raupp, antes de conceder o aparte ao Senador e ex-Presidente desta Casa, Garibaldi Alves, eu queria lembrar
aqui um fato para que a imprensa visse como está a
imagem do Senado.
Na semana passada, o Procurador da República,
o Sr. Diaulas, em uma entrevista que deu, revelou que
um dos pontos mais vulneráveis para a disseminação
da gripe suína era o Senado da República. A partir daquele momento, nós nos preocupamos. E recebemos
uma correspondência, também de preocupação, do Senador Flávio Arns. Presto muita atenção às iniciativas
do Senador Flávio Arns porque geralmente elas são
cobertas e protegidas pela seriedade e pelo equilíbrio.
E começamos a tomar as providências.
Fizemos um levantamento e vimos que entre
os visitantes que procuram a Casa há um percentual
grande de estrangeiros e, dentro desse percentual de
estrangeiros, a maioria é composta por argentinos,
por chilenos, uruguaios, foco conhecido do vírus da
gripe suína.
Tomamos a iniciativa de suspender as visitas durante a semana. A primeira versão que sai: isso é para
que se evite manifestações contra o senador “a” ou o
senador “b”. Paciência! Não tem absolutamente nada
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a ver, Senador Valdir Raupp; foi uma medida protetora, pois estamos vivendo um momento de crise. Tanto
é que hoje, na Mesa, aprovamos o ponto facultativo
para as gestantes funcionárias da Casa. Ainda bem
que não tem nenhuma Senadora aqui nesta condição
para ser beneﬁciada pelo ato, porque senão já iriam
dizer, Senador Geraldo Mesquita Júnior, que era algo
para proteger. Mas temos que proteger o servidor,
principalmente a servidora grávida, que é foco fácil –
e as estatísticas estão mostrando isso, Senador Mário
Couto – para contrair a gripe suína.
Senador Garibaldi Alves Filho, ex e grande Presidente desta Casa.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PDMB – RN) – Senador Heráclito Fortes, eu quero dizer a V. Exª que,
com relação a esses atos secretos, durante o meu
período à frente da Presidência desta Casa, apontouse que teriam ocorrido atos secretos em número de
106. Eu quero dizer que V. Exª age muito bem quando
demonstra toda a sua irritação, o seu aborrecimento,
a sua intolerância com relação a uma apuração que
não venha a exaurir todo o questionamento a respeito
desses atos secretos. É preciso esclarecer o porquê
dessa proliferação de atos secretos e esclarecer mesmo, separar o joio do trigo, já que ﬁzeram questão de
confundir, de misturar os atos. E é preciso mostrar,
claramente, que atos eram esses. Eu sei que V. Exª
está nessa disposição; e, para tanto, pode contar com
a minha colaboração. Os mais interessados em esclarecer tudo isso eu acho que devem ser pessoas como
eu, que presidiram esta Casa e sabem que não assinaram nada de amoral, nada de ilegal, de ilícito que
viesse a comprometer o Senado Federal. Então, peço
a V. Exª para que não termine no deboche a respeito
disso e que possamos apurar e mostrar, na verdade,
o que aconteceu com relação a esses atos que, na realidade, não foram publicados, não foram publicados.
Os atos eram assinados, mas não eram publicados,
mas não que eles fosse assinados pela Presidência.
E faço questão de esclarecer porque, por aí afora,
quando se diz “eram 106 atos secretos na gestão de
Garibaldi Alves Filho” dá a entender que fui para uma
sala secreta assinar os 106 atos. Eu não assinei ato
secreto nenhum. Na verdade, muitos foram assinados
pelo Diretor-Geral, pelos diretores, pela Mesa e, talvez, eu tenha assinado – não sei exatamente quantos – como Presidente da Casa. Então, peço a V. Exª
que continue nessa linha, nessa disposição para que
possamos ter a apuração desses fatos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agradeço a V. Exª e quero dar um exemplo aqui. Confesso
que, com relação ao período administrativo de V. Exª,
por estar vivo e poder defender-se, não tive ainda a
oportunidade de fazer um levantamento. Mas me pre-
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ocupei quando vi o volume de atos secretos atribuídos
ao ex-Presidente desta Casa, Senador Antonio Carlos
Magalhães, pelo simples fato de não estar vivo e de
não ter como se defender. Dos 462 atos secretos da
sua gestão, apenas três atos contêm a assinatura do
Senador Antonio Carlos Magalhães. Veja V. Exª como
as coisas acontecem. Todos os outros atos foram atos
administrativos assinados por instâncias inferiores.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com uma crise
dessa natureza, quando, muitas vezes, de maneira deliberada, tenta-se jogar o Senado contra a opinião pública
e, muitas vezes, com outros objetivos, é preciso, Senador Valter Pereira, que se veja que, no Senado, ninguém
apura a CPI da Petrobras. Com o Senado em crise não
se apura nem dá prosseguimento à CPI das ONGs.
É preciso que se veja, de maneira bem clara,
que, por trás desses fatos, existe a condução maldosa para a ampliação dessa crise. Quando se fala na
questão, por exemplo, do crédito consignado, quero
lembrar que um dos primeiros atos da atual Mesa foi
limitar os juros cobrados a 1,6%. Esses juros eram
frouxos. Havia cobrança dos juros mensais de até
4,6%, caracterizando-se uma verdadeira agiotagem.
E as providências foram tomadas.
Quero dizer aqui, de maneira pública, clara e
aberta, Senador Mão Santa, que tenho tido, por parte do Presidente Sarney e de todos os membros da
Mesa Diretora, o apoio e a ampla liberdade de tomar
as providências necessárias para o ajuste da Casa
aos tempos modernos, a este novo momento que nós
estamos vivendo.
A atual gestão, na qual eu só ocupo a função de
1º Secretário, não aprovou ato secreto em nenhum momento. Não convivo com ato secreto. Não faz parte da
minha história nem tampouco da minha biograﬁa.
Agora, também quero dizer àqueles que fazem
de movimentos como esse de ontem, de vazamento de
nova leva de ato secreto, que não nos intimidaremos
com isso. O que ﬁzeram ontem foi uma molecagem, foi
uma arapuca, até porque a maioria desses atos não
tem nenhum efeito prático. São atos de dez anos, são
atos que já surtiram efeitos, se tinham que surtir, e cessaram. De forma que não será dessa maneira que nós
vamos nos intimidar. Nós temos esse compromisso e
esse compromisso será cumprido. Nós estamos revendo
a terceirização. Estamos revendo os contratos.
Volto a repetir, os contratos renovados estão tendo
uma média de redução de custo de 30%. Colocou-se
aqui, no início, uma meta de economia de R$ 50 milhões, e nós já vamos a mais de R$ 100 milhões.
Portanto, como membro desse colegiado, tenho
o dever, o direito e a obrigação de prestar esses esclarecimentos. E não sou homem de fugir das responsabilidades que pesam sobre os meus ombros.
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Agradeço a generosidade dos companheiros, pelo
tempo, mas acho que esses esclarecimentos precisavam ser prestados para que não pairem dúvida sobre
os fatos que ocorrem.
Os fundamentalistas, aqueles que tentam, lutam
para voltar ao poder para praticar atos que não aceitamos, estão perdendo tempo. Não vamos aceitar de
maneira alguma a volta de práticas com as quais não
concordamos e as quais repudiamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes,
o Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Malta.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes,
o Sr. Magno Malta, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Ordem do Dia.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Apenas, em nome do PSDB,
para solicitar a V. Exª a suspensão da Ordem do Dia
no dia de hoje, em razão do baixo quórum. Hoje dependeríamos de um quórum qualiﬁcado para votar
matérias importantes, como o projeto de emenda à
Constituição do Senador Gim Argello, que transfere
da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar a Defensoria Pública; projeto do Senador Tião
Viana que permite aos Senadores e Deputados exercerem o cargo de professor em instituição pública de
ensino superior; projeto do Deputado Sandes Júnior
que dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos,
sociais e culturais da juventude; e projeto do Deputado Antonio Carlos Biscaia, que suprime o requisito de
prévia separação judicial por mais de um ano para a
dissolução pelo divórcio. São PECs, do Item 2 ao Item
5, que são importantes e exigem o quórum qualiﬁcado.
Por isso, o Partido pede a V. Exª a suspensão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Tem sido essa a conduta da Mesa nesses dias
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todos. Nós não temos votado senão as matérias que
são matérias de tramitação sem votação, a não ser os
requerimentos. De maneira que a Ordem do Dia nós
vamos fazer dentro desse ritmo. Temos feito assim e
vamos continuar a fazer dessa maneira.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não,
Presidente; desde que essas matérias não estejam
incluídas, não há problema.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Essas matérias já estão aí, e, nas outras vezes que
tivemos oportunidade de presidir a Ordem do Dia, nós
as adiamos por falta de número.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Tudo
bem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 7:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na
Câmara dos Deputados, tendo como primeiro
signatário o Deputado Antonio Carlos Biscaia),
que dá nova redação ao § 6º do art. 226 da
Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio,
suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de um ano ou de comprovada
separação de fato por mais de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
comissão de constituição, Justiça e cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra...
Perdão, há, sobre a Mesa, um requerimento de
adiamento da discussão, de autoria dos Senadores
Eduardo Azeredo, Marco Maciel e Flávio Arns.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão o requerimento de adiamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Adiada a discussão.
É o seguinte o requerimento aprovado:
REQUERIMENTO Nº 1.015, DE 2009
Nos termos do Art. 279 inciso III do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro adiamento da
Discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº
28 de 2009, para o dia 24 de setembro de 2009.
Sala das sessões, 13 de agosto de 2009. – Eduardo Azeredo.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Itens extrapauta:
Temos requerimento do Senador Expedito Júnior, solicitando sobre o Projeto de Lei do Senado nº
5, de 2009, além da Comissão constante do despacho inicial da distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Sociais.
O outro requerimento é pedindo que seja ouvida
também a Comissão de Constituição e Justiça. É o requerimento da Senadora Kátia Abreu.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srºs Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
São os seguintes os itens extrapauta
aprovados:
REQUERIMENTO Nº 984, DE 2009
Requerimento nº 984, de 20009, de autoria do Senador Expedito Júnior, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 5, de
2009, além da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também, a Comissão
de Assuntos Sociais.
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1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 611, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 611, de 2009 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.287, de
2009, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova
a programação monetária para o segundo trimestre de 2009.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 612, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 612, de 2009 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.288, de
2009, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Romero Jucá), que aprova
a programação monetária relativa ao terceiro
trimestre de 2009.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003

REQUERIMENTO Nº 990, DE 2009
Requerimento nº 990, de 20009, de autoria da Senadora Kátia Abreu, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 264, de
2006, além das Comissões constantes do despacho inicial, seja ouvida, também, a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2009, vai à
Comissão de Assuntos Sociais e, nos termos do art.
49, I, do Regimento Interno, à de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2006, já
tendo sido instruído pela Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária, vai às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, e, posteriormente, à de Direitos
Humanos e Legislação Participativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a Ordem do Dia, vamos passar à lista de
oradores.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:

Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 da
Constituição Federal (trata da ordem social).
Parecer sob nº 187, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação para o segundo turno.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008,
tendo como primeiro signatário o Senador
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48
da Constituição Federal, para transferir da
União para o Distrito Federal as atribuições
de organizar e manter a Defensoria Pública
do Distrito Federal.
Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo
como primeiro signatário o Senador Tião Viana,
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Constituição Federal, para permitir a Deputados Federais e Senadores o exercício de cargo de professor
em instituição pública de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior),
que altera a denominação do Capítulo VII do Título
VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art.
227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
8
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 1995
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
nº 187, de 1995 (nº 3.171/97, naquela Casa),
do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre
a identiﬁcação criminal do civilmente identiﬁcado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII,
da Constituição Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.215, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora ad hoc: Senadora Serys
Slhessarenko.
9
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2004
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
255, de 2004 (nº 4.852/2005, naquela Casa),
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de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito sobre Exploração Sexual, que altera
o art. 250 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 -Estatuto da Criança e do Adolescente
(prevê o fechamento deﬁnitivo de hotel, pensão, motel ou congênere que reiteradamente
hospede criança ou adolescente desacompanhados ou sem autorização).
Pareceres sob nºs 479 e 480, de 2009,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, com adequações, que apresenta; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora: Senadora Fátima Cleide,
favorável, acatando as adequações da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, consolidadas em texto ﬁnal que encaminha.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 41, de 2000 (nº 121/99,
na Casa de origem, do Deputado Cunha Bueno), que estabelece a disciplina legal para a
propriedade, a posse, o transporte e a guarda
responsável de cães.
Parecer sob nº 1.089, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Jayme Campos, favorável, com
as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apresenta.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na
Casa de origem, do Deputado Jaques Wagner), que dispõe sobre a construção de muro
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e
curvas perigosas em rodovias federais.
Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003;
e 694, de 2009, das Comissões
– de Serviços de Infra-Estrutura, Relatora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta,
com voto contrário vencido do Senador Leomar Quintanilha; e
– de Assuntos Econômicos (em audiência, nos termos do Requerimento nº 269, de
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora
Serys Slhessarenko, solicitando informações
ao Ministério dos Transportes para instruir a
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador
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Osmar Dias, favorável, nos termos das Emendas nºs 2 e 3-CAE, que apresenta.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000,
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wanderval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para incluir, na categoria de
intérpretes ou executantes, os dubladores.
Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 1,
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos
Valadares, favorável; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 46, de 2003 (nº 1.550/96, na Casa
de origem, do Deputado Celso Russomanno), que
faculta o registro, nos documentos pessoais de
identiﬁcação, das informações que especiﬁca.
Parecer favorável, sob nº 1.055, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 110, de 2005 (nº 3.685/2004,
na Casa de origem, do Deputado Gustavo Fruet),
que altera os arts. 11 e 62 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil
(altera dispositivos referentes aos direitos da personalidade e à constituição de uma fundação).
Parecer nº 1.085, de 2009, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc:
Senador Lobão Filho, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 74, de 2006 (nº 4.681/2004,
na Casa de origem, do Deputado Fernando Coruja), que altera o Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de
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setembro de 1942 -Lei de Introdução ao Código
Civil Brasileiro, para adequá-lo à Constituição
Federal em vigor (dispõe sobre a vigência das
leis estaduais, a homologação das sentenças estrangeiras declaratórias do estado das pessoas
e o divórcio realizado no estrangeiro).
Parecer favorável, sob nº 698, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Renato Casagrande.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Herrmann Neto), que determina a publicidade dos
valores das multas decorrentes da aplicação
do Código de Defesa do Consumidor revertidos
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 1.526 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código
Civil, determinando que a habilitação para o
casamento seja feita pessoalmente perante o
oﬁcial do Registro Civil.
Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Inácio Arruda, favorável, com a
Emenda n° 1-CCJ, de redação, que apresenta.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000,
na Casa de origem, do Deputado José Carlos
Elias), que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas
escolas públicas de educação básica.
Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009,
das Comissões
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– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável ao Projeto, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da
Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que oferece.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2007 (nº 5.522/2005,
na Casa de origem, do Deputado André de
Paula), que dispõe sobre a obrigatoriedade
da implementação de protocolo terapêutico
para a prevenção vertical do HIV, em hospitais
e maternidades.
Parecer nº 1.087, de 2009, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Rosalba Ciarlini, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004, na
Casa de origem, do Deputado Dr. Rosinha), que
altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de 1° de setembro
de 1971 (inclui a bandeira do Mercosul nos casos
de hasteamento diário da Bandeira Nacional).
Parecer favorável, sob nº 526, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Sérgio Zambiasi.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que altera o art. 37 da Lei n° 10.522, de
19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro
Informativo dos créditos não quitados de órgão e
entidades federais e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001,
na Casa de origem, do Deputado Osmar Serraglio), que altera os arts. 12 e 21 da Lei nº
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8.429, de 2 de junho de 1992 -Lei de Improbidade Administrativa (permite a aplicação de
sanções, isolada ou cumulativamente, ao responsável por ato de improbidade, e restringe a
aplicação da pena de ressarcimento).
Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Neuto de Conto.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, na
Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), que
inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de
Viação, o trecho rodoviário que especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 136, DE 2008 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara no 136, de 2008 -Complementar (no 375/2006-Complementar, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a composição
do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus; revoga a
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991;
e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nos 953 e 954,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
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26
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 -Código Penal, e à Lei
nº 1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe
sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito
(tipiﬁca as condutas de fazer aﬁrmação falsa ou
negar a verdade, na condição de indiciado ou
acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008
(em audiência, nos termos do Requerimento nº
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
27
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 7, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 382, de 2003, de autoria do Senador
Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre o percentual
dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de necessidades especiais e os critérios de sua admissão, nos termos do inciso VIII
do artigo 37 da Constituição Federal.
Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta;
– de Assuntos Sociais (em audiência nos
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Relator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, favorável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Substitutivo), que oferece.
28
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 185, de 2004, de autoria do Senador
Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego
de algemas em todo o território nacional.
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Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
29
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável, nos termos de Subemenda, que
oferece.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.016, DE 2009
Senhor Presidente,
Em aditamento ao Requerimento nº 952, de 2009
sugiro que a referida Sessão Especial seja realizada
às 10 horas do dia 27 de outubro de 2009.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 2009. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento lido será juntado ao processado do
Requerimento nº 952, de 2009.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.017, DE 2009
Requer voto de aplauso ao ex- Presidente da República Fernando Henrique
Cardoso, pelo lançamento do livro, em dois
volumes: América Latina, Desaﬁos da Democracia e do Desenvolvimento,
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, voto de aplauso ao ex-Presidente
da República Fernando Henrique Cardoso, pelo lançamento do livro, em dois volumes: “América Latina,
Desaﬁos da Democracia e do Desenvolvimento”, edição
do Instituto Fernando Henrique Cardoso, em parceria
com a Corporación de Estudios para Latinoamérica, do Chile, entidade fundada por Alejandro Foxley,
ex-Ministro da Fazenda e das Relações Exteriores
daquele país.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do homenageado e, por seu
intermédio, à Corporación de Estudios para Latinoamérica.
Justiﬁcação
Em parceria com a Corporación de Estudios
para Latinoamérica, de Santiago, o Instituto Fernando
Henrique Cardoso acaba de lançar importante obra intitulada América Latina, Desaﬁos da Democracia e
do Desenvolvimento, englobando assuntos levados
a debate em projeto levado a cabo pelas duas instituições. Os livros oferecem temas de especial relevo
para o Brasil e o continente.
Obra bem editada, a publicação oferece informações precisas para uso de quantos queiram conhecer
a realidade da América Latina.
O Voto de Aplauso que proponho ao Senado da
República é, pois, merecedor do apoio do Plenário do
Senado da República.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.018, DE 2009
Com fulcro no artigo 58, § 2º, III e V, da Constituição da República Federativa do Brasil concomitante
com as determinações do artigo 90, incisos III, V e IX, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a esta
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, CRA, do
Senado da República, que direcione ofício ao Dr. Paulo
Bernardo Silva, Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão cobrando informações acerca das
ações ministeriais realizadas em relação à questão do
Horto Florestal do Município de Limeira, no Estado de
São Paulo, cujo assunto já foi amplamente debatido nesta
Comissão e levado ao conhecimento daquele Ministério
em reunião realizada entre o Ministro Paulo Bernardo
e integrantes dessa CRA, considerando as constantes
invasões de terra promovidas pelos integrante do MST
naquela localidade.
Justiﬁcação
Conforme é de conhecimento amplo dos integrantes desta Comissão, há um litígio jurídico que envolve
a questão possessória do Horto Floresta do Município Paulista de Limeira, que tem como partes, de um
lado, a Prefeitura Municipal de Limeira/SP e, de outro,
a União Federal e o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária – INCRA.
Existem 5 (cinco) ações judiciais sobre o feito,
ou seja, com o embate entre a União Federal e a Prefeitura Municipal de Limeira sobre a posse da área,
são elas: 0
1ª Mandado de Segurança 14.047-DF
(2008/0282522-4) no Superior Tribunal de Justiça, STJ;
2ª
Autos
processuais
nº
2007.61.09.005811-9 – Ação de Interdito Proibitório. Autor: Município de Limeira/SP. Réus:
Integrantes do MST e INCRA. Última Ação:
Deferida a proibição de invasão de terra e demarcação de lotes pelo INCRA;
3ª
Autos
processuais
nº
2008.61.09.003615-3 – Ação de Interdito Proibitório. Autor: Município de Limeira/SP. Réus:
Integrantes do MST e INCRA. Última Ação:
Deferida a proibição de invasão de terra e demarcação de lotes pelo INCRA;
4ª
Autos
processuais
nº
2008.61.09.010638-6 – Ação Reivindicatória
de Posse. Autor: União Federal. Réu: Município
de Limeira. Última ação: Há decisão judicial imitindo a União Federal em parte das terras do
Horto Florestal de Limeira, mas, excluindo, a
posse nos espaços afetados ao uso público do
Município de Limeira, principalmente, a Colô-
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nia Penal Agrícola, o viveiro de mudas, o horto
ﬂorestal e os aterros sanitários I, II e III;
5ª
Autos
processuais
nº
2009.61.09.001978-0 – Ação de Interdito Proibitório. Autor: Município de Limeira/SP. Réus:
Integrantes do MST e INCRA. Última Ação: Deferida proibição de invasão de novos terrenos
do Horto Floresta de LimeirA e de demarcação
de lotes pelo INCRA.
Atualmente, as partes buscam uma solução negociada, que está sendo intermediada pelo Procurador
da República no Município de Piracicaba, SP.
O iminente acordo envolve duas fases:
Primeira – a Prefeitura de Limeira buscará outros
terrenos para ﬁns de reforma agrária e os dará, em compensação, à área do Horto Floresta de Limeira pertencente
à União Federal que havia sido destinada ao INCRA; e
Segunda – haverá negociação entre as partes
para o estabelecimento de cláusulas que farão parte
do Termo de Ajustamento de Conduta que, após assinado, ﬁnalizará o embate.
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Houve também compromisso dos órgãos federais,
principalmente do INCRA, de coibir as invasões de outras famílias do MST no local, que não estão sendo cumpridas.
Razão pela qual é medida urgente que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão se posicione sobre a questão.
Sala das Sessões, de junho de 2009. – Senador
Romeu Tuma.
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SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.019, DE 2009
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei do Senado nº 540, de 2007, que “Insere o art.
72-A na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, para prever a responsabilidade dos gestores
municipais que descumprirem de natureza educacional”, seja encaminhado à Comissão de Constituição,
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Justiça e Cidadania, para que esta se pronuncie sobre o mesmo.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 2009. – Senador Renato Casagrande.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Senador Mão Santa com a palavra.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente José Sarney, Parlamentares presentes, brasileiras
e brasileiros que estão aqui e que nos assistem pelo
Sistema de Comunicação da TV Senado, temos co-
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nhecimento de que V. Exª, Sr. Presidente, cultua Padre António Vieira. Nós damos o testemunho de que
visitei aquele Memorial de São Luís, que enriquece
a cultura não só de São Luís, mas do Maranhão, do
Nordeste, do Brasil, onde lá há muitas coisas de Padre António Vieira.
Mozarildo, Padre António Vieira disse: “Palavras
sem exemplo são como o tiro sem bala”.
O Presidente Sarney nos dá exemplo de trabalho. Eu cheguei aqui cedo e ele já estava nesta Casa
hoje. Eu fui a uma comissão, e já tivemos uma reunião
muito produtiva, muito eﬁcaz, muito eﬁciente, da Mesa
Diretora do Senado.
Presidente Sarney, eu faço minhas as palavras
do nosso Presidente Luiz Inácio. Ô Mário Couto, nunca
antes, diz assim o nosso Presidente Inácio, inspirado
em Camões, que dizia: “Por mares nunca dantes navegados”, nunca antes eu vi uma Mesa Diretora tão
obstinada estoicamente e dedicada a modernizar este
patrimônio da democracia que é o nosso Senado da
República. Hoje avançamos muito, muito e muito, com
austeridade, para trazer aqui o que está na bandeira:
Ordem e Progresso.
Mas eu quero dizer o seguinte. O Rui Barbosa está
ali, ô Mário Couto; Mário Couto, Rui Barbosa disse: “Só
tem um caminho e uma salvação: a lei e a justiça”.
As constituintes que nós ﬁzemos, as Constituições, aliás, a última foi no Governo democrático de José
Sarney, se você ler – Mozarildo, V. Exª era Constituinte
e Valter Pereira também, por isso que foi boa; o Geraldo
Mesquita, não, mas o Alvaro Dias era –, verá que no
bojo, no Capítulo Orçamento, Tributos Arrecadados, diz
claramente – e todo o Brasil recorda quando, atentai
bem, o Ulysses beijou a Constituição e chamou-a de
Constituição Cidadã. Desobedecer seria rasgar a Bandeira do Brasil. Já tinha visto isso e não era bom. Mas
lá no bojo tem: o dinheiro, o dinheirão, o dinheiro que
o povo paga. E eu quero atualizar Montesquieu que
diz que nós somos Poder Executivo, Poder Legislativo
e Poder Judiciário. Só vaidade. Eu entendo que nós
somos instrumentos da democracia. Poder é o povo,
que é soberano, que trabalha e que paga.
Mas lá esse dinheiro está dividido, o bolão do
dinheiro: 53% para a União, para o nosso Presidente Luiz Inácio; 22,5% para os Municípios – e, atentai
bem, eram bem poucos, hoje somos 5.546, eram bem
poucos. Eu mesmo, quando governei, Deus me permitiu criar no Piauí 78 novas cidades, povoadas. Então
22,5%, já diminuiu – por que, Mário Couto? Aumentaram os Municípios –, e 21,5% para os Estados e o
Distrito Federal; 3% para os fundos constitucionais. Aí
fecha 100%. Não foi agora, mas foram por aí criando
taxas – não é? –, contribuições como aquela que este
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Senado enterrou, a CPMF. E o Governo da União, o
nosso Presidente recebe muito mais que 60%. Então,
“garfou” dos Prefeitos. Outro dia, fomos calcular: foi para
14%. Este Senado deu um bombom para os Prefeitos.
Com muita luta de todos nós, aumentou 1%.
Então, eu queria advertir para a realidade do Brasil. Está aqui, não podia deixar de vir. Está aqui.
Por exemplo, o meu Estado tem um governo muito,
muito, muito pior do que o Governo do PT do Pará, mas
tem muitos Prefeitos bons, prefeitinhos, altruístas, dinâmicos, desdobrando-se. Até que compensa. Eu tinha
que vir aqui. Está aqui o prefeitão do Piauí. Presidente,
o bigode parece com o do senhor. Ele é médico, gente
boa, de Bocaina, do PP, que é o Partido do Senador
Dornelles. Olha aí, Wellington Salgado, o bigode do
Prefeito. Parece com o do Presidente Sarney.
Francisco Macedo, médico, gente boa, Prefeito
pela terceira vez... Ele me disse: “Mão Santa, eu nunca
tive tanta diﬁculdade na minha vida”. Por que eu estou
aqui, Presidente Sarney? Eu estou aqui... Quando eu fui
prefeitinho, V. Exª era Presidente. Depois, eu governei
nos mandatos de Collor, Itamar e Fernando Henrique.
Eu os conheço. V. Exª pagava os 22,5%.
Vinha menino na rua e a Adalgisa: “Francisco,
eu quero uma creche”. Faz creche, faz não sei o quê.
Então, fomos bons Prefeitos. Não somos melhores do
que os que estão, não, Sarney. Era 22,5%. O senhor
foi generoso: o programa do leite e ainda dava o décimo quarto. Estamos aqui. Esses que foram Prefeitos
que estão aqui... Agora, os pobrezinhos estão ganhando 14%, com aquele que aumentamos. Para isso, foi
preciso fórceps e cesariana para o Governo Federal
liberar 1%. Esta é a verdade.
Está aqui o Francisco, que é um homem honrado.
É do PP, é médico, de Bocaina. É um homem extraordinário mesmo. Então, eu vim aqui para isso.
Os Prefeitos esperam suplementação do Congresso.
Diz o Dr. Macedo:
Desde janeiro, quando os repasses do
Fundo de Participação dos Municípios começaram a cair, os Prefeitos vêm se “virando”
como podem para honrar os compromissos
de seus Municípios. A situação vem ﬁcando
cada vez mais difícil, principalmente nos dois
últimos meses.
Uma referência à isenção do IPI. O nosso Luiz
Inácio deu, mas tirou dos Prefeitos, dos munícipes.
A reclamação dos gestores é geral e eles
aﬁrmam que o orçamento está comprometido,
podendo gerar problemas até mesmo para hon-
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rar a folha de pagamentos e o repasse para as
Câmaras Municipais de Vereadores.
Segundo o Presidente da Associação
Piauiense de Prefeituras Municipais, Francisco
Macedo, os gestores estavam esperançosos
de que haveria um aumento no repasse nos
meses de julho e agosto.
Quando esperávamos que haveria um
aumento de 31% agora em agosto, fomos
surpreendidos com uma queda de 18,06%. A
situação está difícil”, frisa o gestor.
E o que já está ruim, pode piorar ainda
mais. A Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
divulgou que a estimativa é de que o repasse
do FPM deste mês seja 11,9% menor que o
mesmo período do ano passado.
Nem esperança ele dá, porque perder
a esperança está morto, não é, Mário Couto?
Pois o do Tesouro disse que vai diminuir.
Segundo Macedo, o mês de maio foi o
último em que as compensações foram feitas e
a situação nas prefeituras é de calamidade.
Nos municípios cujo coeﬁciente é de 0,6
[que é o da maioria dos brasileiros], o repasse
do dia 20 de agosto será de R$18.970,44.
Senador Mário Couto, V. Exª sabe que isso aqui é
menos do que o DAS de dois aloprados DAS-6. Um aloprado, que entrou sem concurso, ganha R$10.548,00.
Senador Valdir Raupp, entendeu? O que o Prefeito vai
receber nessa parcela é menos do que recebem dois
aloprados DAS-6 nomeados pela porta larga, sem
concurso.
Então, é o seguinte:
Essa quantia não dá nem para fazer o
repasse para as Câmaras de Vereadores, cujo
valor ﬁca em torno de R$20 a R$25 mil”, enfatiza Macedo. Em todo o País, o repasse de
agosto ﬁcará em torno de R$2,98 bilhões, com
os descontos dos valores do Fundeb. A queda
ﬁcará em torno de R$503,2 milhões, segundo estimativa da Confederação Nacional dos
Municípios.
Então, é isto, é para esta calamidade aqui que
eu venho advertir o Presidente da República, para a
sensibilidade.
Não acredito nessa pesquisa. É no Município
que o cidadão vive, é no Município que estamos sem
segurança, é no Município que cai a educação, que
cai a saúde. Esta é a verdade.
Então, o Governo Federal, segundo o Presidente,
deve encontrar uma solução.
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Mas isso é tão grave que um dos Deputados Federais do Piauí, municipalista, da base aliada do Governo,
Júlio César, diz o seguinte, no mesmo jornal... Ele é
um Deputado dos mais eﬁcientes. Aliás, a Bancada do
Piauí é composta por três Senadores e dez Deputados,
ele é o Líder. O que diz Júlio César está aqui.
Na avaliação de Júlio César, a queda da
arrecadação e a falta de pagamento de emendas parlamentares [coisa que o Mozarildo denuncia freqüentemente] deixa os Municípios
em uma situação difícil e será necessário ajudar. Deputado pede ajuda para compensar as
perdas da Prefeitura.
Presidente Sarney, não é assim, não. Eu quero
dar um testemunho para o País. Eu fui prefeitinho no
seu último ano como Presidente da República. Mozarildo, todos os Prefeitos estavam preocupados, já
apreensivos, porque ninguém ia pagar o décimo terceiro mês. Viu, Presidente Sarney? E no primeiro ano
a gente não pagar décimo terceiro mês... É a festa de
Natal, é uma desgraceira no País. Não dava. Mudança
de moeda, aqueles rolos e tal, e todos nós... E viemos
aqui. O Presidente Sarney, com a sua sensibilidade, o
homem que vive o cidadão... Mozarildo, eu quero dar
este testemunho. Não tinha, estavam todos os Prefeitos apavorados, Presidente, por isso a minha simpatia
pelo senhor é longa, Presidente. Todos os Prefeitos,
ninguém ia pagar décimo terceiro mês. Esse Júlio César
era o Presidente e eu era do conselho, era uma espécie de Rainha da Inglaterra. Eu acompanhei. Fomos ao
Presidente Sarney, que, não sei como, aí o problema
é dele... São três transferências, dia 10, dia 20 e dia
30. Presidente, eu não sei como, mas o senhor, com
a sua sensibilidade, jogou uma quarta.
Todos nós pagamos o décimo terceiro, levamos
aos Municípios e aos funcionários a felicidade.
Então é por isso que nós estamos aqui; porque
fomos Prefeitos, fomos bem avaliados, porque o Presidente Sarney cumpriu a Constituição. Tanto é verdade
que eu saí de lá – nunca pensei, Mozarildo – para o
meu consultório, para a minha sala de cirurgia, Presidente Sarney, e dois anos depois eu tinha, na minha cidade de Parnaíba, 93,84% dos votos. Fui um
bom Prefeito, Sr. Presidente, porque V. Exª respeitou
a Constituição.
Então, era isso que eu queria lembrar ao nosso
Presidente Luiz Inácio. “É, mas o Sarney está há tanto
tempo...” Está por isso. Quem planta colhe. E eu dou
o testemunho de todos aqueles Prefeitos. É por isso
que se veem aí vários Prefeitos dessa época. Nós nos
saímos bem, porque V. Exª obedeceu a Constituição e
fez as transferências.
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Estas são as palavras ao nosso querido Presidente Luiz Inácio: socorra os Prefeitos! Os prefeitinhos
são gente boa. Pode haver um ou outro... Isso é como
avião, é a coisa melhor do mundo. Vê-se uma mulher
bonita, o que se diz, Suplicy? “Um avião”. Então, é a
melhor coisa, mas, quando cai, é uma confusão. Então, quando pega um Prefeito cometendo um deslize,
é uma confusão. Mas esses Prefeitos... Está na Bíblia:
poucos são os escolhidos. E eles foram escolhidos,
escolhidos pelo seu povo.
Então, Presidente Luiz Inácio, o nosso apelo:
ajude os Prefeitos do nosso Brasil. Reitero, principalmente, o apelo aqui do Prefeito e Líder do Piauí, Dr.
Francisco Macedo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado, Senador Mão Santa.
Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
Como orador inscrito, V. Exª tem 20 minutos.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de entrar no
meu pronunciamento sobre as usinas do rio Madeira
e o desenvolvimento em Porto Velho, no Estado de
Rondônia, eu queria registrar a presença, na tribuna
de honra, do Deputado Estadual Edson Martins, que
representa uma comissão da Assembleia Legislativa
de cinco Deputados, entre eles o Deputado Ribamar
Araújo, Valter Araújo, Deputado Lebrão, Deputado Valdivino, Deputado Miguel Sena, e ainda o Procurador
da Assembleia, Dr. Aparício Paixão, e também uma
representação do Distrito de Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre, toda a Ponta do Abunã, que estão
reivindicando a sua emancipação, há muito tempo, e
que hoje têm uma audiência marcada, por mim, com
o Ministro do TSE, Relator do processo. Estaremos lá
às 18h30min.
Também estão presentes aqui o Raimundo Ferreira, o Aparecido Bispo, o Sr. Valdemar, o Lindalvo Brejo,
o Ari Kaxarari, representante indígena, e José Souza
Kaxarari. Nós vamos estar com o Ministro Fernando
Gonçalves, que é o Relator do processo, já aprovado
pelo TRE-RO (Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia),
que determina o plebiscito para a sua emancipação.
É uma região muito grande, a 300 quilômetros
da capital, que pertence ao Município de Porto Velho.
Logo, merece ter, o mais rápido possível, a sua emancipação, a sua independência político-administrativa
para que possa crescer e se desenvolver.
Fui Vereador e, depois, Prefeito por dois mandatos de um distrito, Rolim de Moura, que hoje é uma
cidade com mais de 50 mil habitantes, como tantos
outros distritos no Brasil que nós vimos nascer e crescer depois de sua emancipação. Então, Extrema, na
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Ponta do Abunã, merece também ter reconhecida a
sua emancipação política.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Porto Velho, a capital do meu Estado, Rondônia, está vivendo
um momento especial: a construção das hidrelétricas
de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira. Como era
previsto, isso tem causado uma série de impactos no
cotidiano e na economia de Porto Velho. Boa parte desses impactos é positiva: cerca de 150 novos prédios e
mais de seis mil residências já tiveram sua construção
autorizada pela Prefeitura de Porto Velho, a capital – é
uma verdadeira revolução, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores –; o número de novos alunos matriculados
na rede municipal e estadual vem subindo mês a mês;
grandes redes, como os Supermercados Macro e Carrefour – o Macro já se instalou, o Carrefour está se instalando –; shopping center, que não tínhamos, já foi
inaugurado; fábrica de cimento está sendo concluída,
da Votorantim; a fábrica que vai pelo menos fazer a
montagem das mais de 200 turbinas que serão instaladas nessas duas usinas também está se instalando
em Porto Velho.
Além disso, com as mudanças proporcionadas
pela multidão de trabalhadores recém-chegada – mas
a sua grande maioria é de Rondônia, é de Porto Velho,
pois existe um acordo para que 95% desses trabalhadores sejam de Rondônia –, a cidade já começa a sentir o
movimento em toda a cadeia do Estado de Rondônia.
Aﬁnal, até o momento, três mil trabalhadores foram
contratados para trabalhar em Jirau e outros seis mil
estão trabalhando em Santo Antônio. Os comerciantes
locais aguardam com ansiedade o momento em que o
contingente de contratados pelas duas obras atingirá o
número esperado, entre 10 a 12 mil trabalhadores em
cada uma destas usinas, podendo chegar a 20, 24 mil
trabalhadores trabalhando nessas duas obras e mais,
talvez, uns 30 a 40 mil trabalhando indiretamente, através dos outros ramos de atividade do Estado.
Cerca de R$1 bilhão será investido na Cidade
de Porto Velho pelo Governo Federal – obras do PAC
–, uma quantia extraordinária, em especial diante do
orçamento tradicional do Município, que em 2008 girou em torno de R$20 milhões por mês. São obras de
esgoto, drenagem, água tratada; é a universalização
do saneamento básico da capital de Rondônia, Porto
Velho, tão sonhada e tão esperada há mais de 100
anos. Acho que o momento de Porto Velho chegou.
Existem também, Sr. Presidente, infelizmente, alguns impactos negativos, é verdade. O excesso de pessoas que vêm migrando para Porto Velho, por exemplo,
está causando falta de emprego em determinados comércios, porque chega muita gente na expectativa de
conseguir trabalho nas usinas. Este talvez seja um dos
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pontos negativos: a atração de muitos trabalhadores de
fora em busca de emprego no Estado de Rondônia, gerando, consequentemente, alguns problemas na área de
segurança pública e na área de saúde. Principalmente
essas duas áreas estão seriamente afetas. Mas o saldo,
no total, é altamente positivo. Espero que o Governo Federal, o Governo do Estado e o Governo Municipal de
Porto Velho possam estabelecer parcerias para melhorar
o atendimento, tanto na área da saúde quanto na proteção das pessoas, na área de segurança pública.
O trânsito ﬁcou também um pouco complicado
e deve piorar ainda mais com a intensiﬁcação das
obras nas hidroelétricas, obras em Porto Velho. Com
o aumento do tráfego de veículos pesados na região,
pontes terão que ser reforçadas, o acesso ao porto deverá ser incrementado, e diﬁcilmente se escapará da
necessidade de se construir uma avenida de contorno
ou um anel viário para evitar o trânsito de caminhões
e carretas pelo centro da cidade.
Esse anel viário já está sendo estudado, o novo
porto também já está sendo estudado para construção,
contudo, a principal providência que se deverá tomar, a
meu ver, é a completa reforma do porto ou até a construção de um novo porto na capital do Estado.
Perdoem-me o trocadilho, mas Porto Velho tem
um porto que corresponde ﬁelmente ao nome da cidade. Porto Velho precisa de um porto novo, como frisou
uma manchete do jornal Valor Econômico em 13 de
maio deste ano.
Um novo terminal portuário, no melhor dos cenários, será uma realidade somente daqui a três anos. Mas,
até lá, o que fazer? É preciso encontrar alternativas de
curtíssimo prazo. A nova fábrica da Votorantim em Porto
Velho começará a produzir cimento no segundo semestre
e receberá 30% de sua matéria-prima pelo rio Madeira.
As hidrelétricas também demandarão os serviços
do porto com mais intensidade. Jirau, em particular,
dependerá fortemente do porto da capital para, entre
outras coisas, receber as máquinas e os equipamentos
utilizados na usina, já a partir do ano que vem – falo
em Jirau, mas as duas usinas vão depender fortemente
dos trabalhos do porto de Porto Velho.
O escoamento de grãos pelo porto tem crescido
intensamente nos últimos anos e se aproxima da capacidade máxima. O Grupo André Maggi, um dos maiores
clientes do porto, escoou sozinho 2,7 milhões de toneladas de soja em 2008 – mais da metade da capacidade
do porto, que é de cinco milhões de toneladas; a Cargill,
uma outra empresa também multinacional, exporta milhares e milhares de toneladas de soja todos os anos.
Em outras palavras, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, uma das principais obras do PAC pode ser
ameaçada por um problema teoricamente menor. Re-
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forçar, no curto prazo, a estrutura portuária de nossa
capital, Porto Velho, é uma necessidade que se torna
mais urgente a cada dia.
Peço, portanto, aos técnicos do Dnit, que se debruçam sobre a questão, que o façam com o cuidado e a
rapidez exigidos pela ocasião. É preciso encontrar alternativas viáveis antes que a precariedade do porto da capital
rondoniense se transforme em um gargalo que ponha em
risco o ótimo momento que atravessam tanto o Estado
de Rondônia quanto as obras do PAC na região.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria, sinceramente, que todos os Estados brasileiros
estivessem vivendo, neste momento, o crescimento
que Rondônia está experimentando. É, realmente, um
momento histórico. A economia do Estado de Rondônia
deve crescer em torno de 8% do PIB este ano, talvez
se igualando ao crescimento da China.
Então, só tenho a agradecer ao Governo Federal, na pessoa do Presidente Lula e da Ministra Dilma
Rousseff. Ambos estiveram no Estado, em momentos
diferentes, neste ano. O Presidente Lula esteve visitando as obras das duas usinas, e a Ministra Dilma esteve
lançando as obras do PAC em Porto Velho. Mais de 750
milhões de obras só numa arrancada, entre obras do
Estado e obras da Prefeitura, com a geração, como já
falei, de mais de 20 mil empregos diretos.
Então, Porto Velho e Rondônia vivem esse momento especial, que quero aqui, de público, agradecer
ao Governo Federal. É claro que a Bancada Federal
tem dado sua parcela de contribuição.
Fico muito feliz porque, além de Rondônia, os
indicadores econômicos dão conta de que o Brasil vai
crescer também; já está crescendo a partir deste segundo semestre e vai crescer mais fortemente no ano que
vem. Vai voltar aos patamares dos anos anteriores, à
taxa de 4%, 4,5% e, quem sabe, até 5% ao ano. Isso é
quase um milagre! Vivemos um milagre econômico na
década de 1980 e, agora, mais uma vez, enquanto o
mundo passa por diﬁculdades; enquanto as economias
mais sólidas do mundo, como a dos países europeus e
a dos Estados Unidos da América, vivem praticamente
uma recessão, o Brasil passou por um pequeno período sentindo os efeitos da crise, mas, agora, já retoma,
fortemente, o crescimento econômico.
Inclusive, só para ilustrar: está faltando cimento no meu Estado. Enquanto a fábrica da Votorantin
não inaugura, dentro de 60 dias, o cimento saltou de
R$19,00 para R$29,00, porque está faltando cimento
no Estado de Rondônia.
Então, realmente, é digna de elogio a atitude da
equipe econômica do Governo Federal, que soube tratar
da crise, soube lidar com ela e já coloca o Brasil em condição de retomar o progresso e o desenvolvimento.
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Espero que meu Estado de Rondônia não viva
apenas este ano esse forte crescimento do PIB, mas
que consiga se prolongar talvez por dez, quinze ou vinte
anos essa euforia em que está hoje a área econômica do
Estado de Rondônia, com a geração de emprego, com a
geração de renda e com a melhora na qualidade de vida
da população, tanto da capital, com a universalização do
saneamento, quanto de todo o Estado de Rondônia.
A energia elétrica também está chegando em todos os recantos do meu Estado através do Programa
Luz para Todos. E, logo, logo, vamos poder transportar
a energia elétrica do Estado de Rondônia para o Estado de São Paulo, porque as subestações das duas
linhas mestras de transmissão, da Usina de Jirau e
da Usina de Santo Antonio, vão desaguar, ou melhor,
energizar uma subestação no Município de Araraquara, no Estado de São Paulo, para, de lá, distribuir para
os centros industriais do nosso País, como São Paulo,
Minas Gerais e outros centros.
Então, encerro aqui, Sr. Presidente, minha fala –
contribuindo com o tempo, economizando sete minutos
para os próximos oradores –, agradecendo a atenção
do Sr. Presidente, das Srªs e dos Srs. Senadores e
também do público ouvinte da Rádio Senado e dos
telespectadores da TV Senado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª deseja falar como líder?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Então, vou dar a palavra ao Senador Arns, que está
inscrito, e, em seguida, V. Exª terá a palavra.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no decorrer
desses últimos dias, quer da tribuna ou do meu lugar
no plenário, eu tenho me manifestado sobre questões
relativas ao problema da Gripe A, da Gripe Suína, e
das iniciativas que vêm sendo tomadas. E tenho recebido, de parte da população, muitas correspondências,
muitos documentos a esse respeito.
Já falamos sobre esse assunto em termos de
iniciativas que deveriam ser tomadas, e aponto, nessa
reﬂexão que procuramos fazer, principalmente três aspectos que considero fundamentais nas conversas que
estamos mantendo com médicos infectologistas, com
autoridades sanitárias, com pessoas que se debruçam
sobre o impacto que essa doença vem causando. Há
três medidas fundamentais e já abordadas, inclusive,
em outras manifestações: a primeira delas é a absoluta
necessidade, inadiável – e deixar-se clara esta necessidade e o encaminhamento para a população – de que
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tenhamos um protocolo claro do Ministério da Saúde
para a aplicação dos medicamentos não só em casos
de agravamento do problema, mas, particularmente, no
aparecimento dos sintomas da doença. Identiﬁcados os
sintomas da doença, aplica-se o medicamento.
Isso foi feito no Estado do Paraná e, particularmente, em Curitiba. Eu falava hoje cedo com os médicos de
Curitiba, que me relatavam os resultados que, nos últimos
dias, vêm surgindo em relação à Gripe A, em Curitiba.
Usando a expressão que eles usaram e que repito aqui,
os resultados estão “dramaticamente melhores”. É uma
notícia positiva. Dramaticamente melhores.
Nos últimos dias, aos sábados e domingos, os médicos atendiam dois casos, aproximadamente, por hora,
de Gripe Suína, de Gripe A – dois casos por hora! – e
internavam todo dia uma ou mais de uma pessoa com
Gripe A, Gripe Suína. Agora, eles estão atendendo três
a quatro casos por dia. Em vez de dois casos por hora,
três a quatro casos por dia. E, desde segunda-feira, não
há qualquer caso de internação em função da gripe.
Até perguntei para os médicos: “Mas vocês atribuem
isso a que fatores? O que aconteceu para a mudança?”
Eles disseram que, em primeiro lugar, aos hábitos da
população, higiene das mãos, não participar de aglomerações, enﬁm, tudo aquilo que vem sendo dito pela
população, inclusive que mulheres grávidas tomem mais
cuidado e tenham também atenção especial. Este é um
fator para haver diminuído a incidência da Gripe A.
Outro fator que eles indicam é o término do período do vírus da gripe tradicional. Estamos chegando
ao ﬁm de um período da gripe tradicional, o que signiﬁcaria um vírus a menos.
Um terceiro fator que eles indicam é o tempo
melhor – mais quente, menos chuvas, menos frio –;
começa-se a sair do inverno, mas, principalmente,
a mudança do protocolo. Mudou-se o protocolo em
Curitiba, já na semana passada, a despeito do fato de
muitos, no Ministério da Saúde, relutarem em mudar,
e, mudando-se o protocolo, diminuiu-se a intensidade
do problema, a possibilidade de transmissão do problema, e problemas decorrentes de se contrair o vírus
da Gripe A. Ou seja, o que aconteceu em Curitiba com
a mudança do protocolo? Com sintomas da doença,
ministra-se o remédio. Ao invés de dois casos por hora,
três a quatro casos por dia, e nenhuma internação. E
aquele medo que havia de faltar medicamento não
existe; não está faltando medicamento porque menos
pessoas, na verdade, vêm necessitando de atendimento; quer dizer, os casos vêm diminuindo.
Então, isso é um dado importante. Por isso insistimos com o Ministério da Saúde, telefonamos para o
Ministério, manifestamo-nos, falamos com autoridades, ﬁzemos reuniões com o Ministério Público, seja
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estadual, seja federal, para que haja claramente um
protocolo diferente.
Ontem eu falava com um funcionário do Senado sobre este assunto, e ele dizia-me que o seu ﬁlho,
provavelmente, estaria com Gripe A – Gripe Suína –,
porque apresentava todos os sinais, e que o médico
havia-lhe pedido – pedido a esse funcionário – que levasse seu ﬁlho para casa. Ou seja, não obedeceu ao
protocolo de dar o medicamento aos primeiros sinais.
O médico está esperando que se agrave o quadro –
espera-se que não vá se agravar, lógico, todos torcemos
por isso – para então dar o medicamento? Essa é uma
pesquisa que vamos ter de fazer no Brasil de quantas
pessoas morreram. Lá no Paraná, já morreram perto de
60 pessoas, mas está, como já disse, dramaticamente
melhor. Quer dizer, nesse sentido, tem-se de fazer a
pesquisa das razões pelas quais pessoas morreram,
e se essas mortes não foram em decorrência inclusive
de um protocolo equivocado utilizado.
A segunda questão, que sempre levantei, é o
acesso ao medicamento, é ter o medicamento. Havia
uma dúvida, que foi, inclusive para mim, bastante diminuída, porque as informações todas que se tem, e que
são verdadeiras, é que o Ministério da Saúde importou
o medicamento por ocasião da Gripe Aviária, mas que,
na verdade, esse medicamento estaria vencido.
O medicamento não está vencido porque não sofreu o procedimento de ser colocado em cápsulas; ele
está armazenado em recipientes maiores, por isso não
passou da validade. Esse medicamento está sendo examinado por autoridades para que pudesse ser utilizado
pela população. E o Ministério Público está veriﬁcando
com os Governos estaduais, para ver, inclusive, se esses Governos, diante da necessidade, possam importar
diretamente o medicamento. Porque a informação que
havia sempre era a de que o medicamento não estava
disponível no mercado internacional. O Presidente do
Conselho Regional de Medicina do Paraná, Dr. Miguel
Sobrinho, telefonou para o laboratório produtor de um
dos medicamentos, que lhe disse, claramente: “Olhe,
em absoluto! O medicamento está disponível. Pode ser
vendido. Depende, unicamente, de um pedido de importação”. Então, isso já tranqüilizou de maneira expressiva
aquela preocupação que havia no sentido de não se ter
o medicamento disponível. No caso do Paraná, inclusive – eu sei que isso acontece em outros Estados –,
o medicamento para crianças não está disponível, que
é a solução, o líquido também. Então, nesse sentido, o
medicamento de adultos está sendo pesado e diluído
para atender as necessidades das crianças.
Então, neste sentido, admira-me muito que ainda pelo
Brasil afora, particularmente aqui em Brasília, as pessoas tenham de ser mandadas para casa por não terem
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a orientação do médico de receberem o medicamento,
correndo o risco de terem o quadro agravado, correndo o
risco de, talvez, morrerem, Sr. Presidente, e tendo a possibilidade de ter a solução. A solução existe, está clara,
está disponível em termos de medicamento inclusive.
O terceiro aspecto, que é sempre levantado – e eu
faço isso sob a Presidência do Senador José Sarney,
já o ﬁz ontem também, quando o Senador Mão Santa
estava presidindo a sessão –, é a absoluta necessidade de termos no Senado Federal o plano orquestrado e
organizado de combate à gripe. Em qualquer lugar que
a gente chega e que esteja organizado, por exemplo,
em Curitiba, ao entrarmos em uma repartição pública, o
guarda, o vigilante que está ao lado da entrada, já mostra para a gente: “Olha, o álcool gel está aqui ao lado.” A
gente não entra no ambiente se não passarmos o álcool
gel nas mãos. Existem orientações. Também quando necessário, usa-se máscara. Mas, Sr. Presidente, quando
a gente fala com funcionários do Senado, a gente ainda vê que eles estão perplexos de não estarem sendo
orientados com a intensidade que deveriam estar sendo
para prevenir, evitar o problema. Esta é uma das causas
da diminuição da doença por onde ela já se manifestou
de maneira mais intensa, como é o caso do Paraná. Ou
seja, conscientizar a população no sentido de evitar aglomerações. Inclusive dou todo o apoio, já falei isso para
o Senador Heráclito Fortes, que, inclusive, baixou um
ato no sentido de não haver visitas ao Senado Federal,
justamente para prevenção desse problema. Ele está
correto. Temos de evitar aglomerações, pessoas vindas
de outros Estados, de outros países. O que a gente puder fazer a gente faz. A interpretação foi diferente nesse
momento da história do Senado; mas o Senador Heráclito Fortes está coberto de razão, tendo tomado, como
Mesa Diretora, essa atitude nesse momento em não se
permitir aglomerações desnecessárias ou que as evitem
para evitar-se também o problema.
Sr. Presidente, o apelo que faço novamente é que
nós, nessa questão da gripe A, gripe que vem aﬂigindo
o Brasil, possamos ser exemplos, que possamos ser
referência para Brasil, que a gente possa ter o que for
necessário, com a orientação de autoridades sanitárias,
infectologistas, e tomarmos todas as providências necessárias. E uma delas é ﬁcarmos atentos em relação
aos funcionários, apoiarmos os funcionários, darmos
uma orientação imediata, encaminhando o funcionário ao posto de saúde, para conseguir a medicação,
o Senado contribuir com os postos de saúde aqui no
Distrito Federal, dizendo: olha, não pode ter ﬁla, coloque mais gente, horários extras, porque as pessoas
relatam para a gente que ﬁcaram três, quatro, cinco
horas nas ﬁlas para conseguir o medicamento. Isso é
uma coisa, pelo que até relatam, quase que habitual
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nos postos de saúde, mas é algo que pode ser evitado, e o Senado pode contribuir para isso.
Portanto, Sr. Presidente, o apelo que eu faço é
nessa atitude de dizer: realmente, o Senado, nesse
episódio, tem que fazer de tudo, chamar o Ministro,
ver o protocolo, ver os medicamentos, tomar as atitudes internas.
Eu sei que coisas estão sendo feitas, porque a
gente vê, a gente ouve, limpando as maçanetas a cada
duas horas, a gente observa lá na nossa ala, mas falta
ainda sentir um plano orquestrado, adequado, ordenado
para o combate a uma situação de saúde dramática. E
cada um também tem que fazer a sua parte, inclusive
o Governo Federal, porque ele está controlando todo o
medicamento. Não existe o medicamento em farmácia,
o que é uma coisa que deveria ser também debatida,
mas, pelo menos, que o medicamento, nos postos de
saúde, com prescrição médica, seja fornecido, de fato.
De fato! Curitiba demonstrou cabalmente, em uma semana – e Foz do Iguaçu, desde o começo –, que isso
diminui signiﬁcativamente a transmissão, a intensidade,
a duração e os problemas decorrentes de uma gripe
dessa natureza. É uma preocupação e eu solicito a V.
Exª, então, que junto com a Mesa Diretora... Sei que o
Senador Heráclito Fortes vem também se empenhando, mas, da minha parte, precisamos sentir com mais
ﬁrmeza realmente, com mais organização o Senado
dizer que tudo que for necessário ser feito em termos
desta prevenção seja feito dentro desta Casa.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Senador Flávio Arns, o discurso de V. Exª reforça e abona
as decisões que a Mesa hoje tomou a esse respeito, motivada por provocação do Serviço Médico da Casa e da
Câmara dos Deputados, porque esta Casa e a Câmara
dos Deputados, o edifício, é uma área de risco, uma vez
que 15 mil pessoas circulam por aqui diariamente.
Então, foram tomadas as seguintes providências:
uma equipe multidisciplinar de pneumologista, assistente social e psicólogo envolvida no atendimento; a
compra de gel para assepsia é mais um incremento,
porque também há recomendação de lavar as mãos
não só com sabão. Informações estão sendo veiculadas também pela Intranet. Amanhã, dia 14, o Diretor
da Secretaria de Assistência Médica e Social tem uma
reunião com os Diretores da Anvisa para examinar a
situação, inclusive, a possibilidade de disponibilizar medicamentos para o Serviço Médico do Senado Federal.
Diversas providências também estão sendo tomadas
em parceria com a Câmara dos Deputados.
Hoje, a Comissão da Mesa Diretora fez um... As
gestantes são um grupo de risco, então, para aquelas
que trabalham no Senado, foi dado ponto facultativo
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durante esse período em que todos nós estamos evitando que a gripe se propague. Também haverá restrição dos tours feitos na Casa aos sábados e domingos, porque, como V. Exª acentuou, são pessoas que
vêm de área de risco e que podem colocar em risco
a nossa Casa.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Agradeço, Sr. Presidente, a menção a todas essas colocações, que são importantes. Se V. Exª me permite,
até pela gentileza, porque não é regimental eu falar
depois de os encaminhamentos terem sido feitos, eu
só faria uma observação em relação ao medicamento no Senado. Até diria que isso não deve acontecer,
porque seria uma situação de privilégio do Senado
em relação à população toda. Sou de opinião que o
medicamento deveria estar disponível nas farmácias,
para todo mundo que o quisesse adquirir, a partir da
prescrição médica e do controle epidemiológico. Agora, se realmente o medicamento vier para o Senado
ou para a Câmara e a população toda tiver de buscar
esse medicamento em postos de saúde, será uma situação de privilégio para os funcionários, Senadores
e Senadoras que não deve acontecer.
Pode haver esse debate com a Anvisa, para se
saber por que razão não existe a venda do medicamento
em farmácias. Quem quiser comprar que compre, desde que seja dentro de uma ordem determinada, com
receita, com prescrição. Talvez se possa colocar essa
receita presa na farmácia e assim por diante.
É o apelo que faço a V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A observação de V. Exª foi feita também hoje na
Mesa. Esse assunto do medicamento ainda não está
resolvido deﬁnitivamente. Ficou de ser resolvido em
uma reunião com a Anvisa e com as outras áreas do
Governo Federal envolvidas nesse problema.
Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais nada, comunico a V. Exª que encaminhei à Mesa projeto de resolução
vazado nos seguintes termos: dispõe sobre a composição
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
Assim está posto o projeto:
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Acrescente-se o § 5º, ao art. 23,
da Resolução nº 20, de 1993, do Senado Federal:
Art. 23 ...................................................
§ 5º É vedada a eleição, como membro
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
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de Senador que esteja sendo processado,
em qualquer instância, por crimes contra o
patrimônio, a administração pública e as ﬁnanças públicas, todos do Código Penal, por
crimes contra a ordem tributária, previstos na
Lei 8.137/90 e leis correlatas, por crimes de
“lavagem” de bens, direitos e valores, previstos na Lei 9.613/98, bem como por ações de
improbidade administrativa.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
E justiﬁquei da seguinte forma, Sr. Presidente:
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é um dos principais órgãos da estrutura legislativa do Senado Federal. Tem a
responsabilidade de julgar qualquer Senador, aplicando-lhe as sanções cabíveis, que
vão desde uma simples censura até perda do
mandato parlamentar.
Neste sentido, é imperioso que os seus
membros, titulares ou suplentes, tenham a isenção necessária para avaliar a conduta ética de
seus pares. Este projeto de resolução tem por
escopo dar transparência e segurança às ações
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
bem como transmitir para a sociedade um padrão de isenção quanto ao julgamento de seus
representantes legitimamente eleitos.
Sala das Sessões, 13 de agosto de
2009.
Ainda, Sr. Presidente, comunico a V. Exª que, na
terça-feira, apresentarei um outro projeto de resolução que, a meu ver, acabará com essa história dessa fábrica de dossiês que tem aqui na Casa; um dia
ameaça um Senador, outro dia ameaça outro. É um
projeto que pede que simplesmente a Mesa – é um
requerimento, perdão – abra todas as contas de todos
os Senadores, ou seja, viagens, passagens, contas
médicas, contas odontológicas. Ouvi falar, deve ser
fantasia, até em cirurgias plásticas. Mas eu gostaria
de tudo isso bem discriminado, muito aclarado, muito
nítido, muito transparente, porque será esse um passo que nós daremos. Apresentarei o requerimento na
terça-feira e imagino que ele terá um destino mais
rápido que os anteriores. Até agora não recebi respostas dos anteriores, como aquele que pede que o
Senado me diga quais foram as pessoas beneﬁciadas
com viagens para o exterior à custa do Senado, se
comissionados, se funcionários estatutários. Enﬁm,
é um direito meu requerer e é um dever do Senado
responder ao meu requerimento.
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Mas, ainda, Sr. Presidente, faço duas considerações outras. Na primeira, resumo aqui um pronunciamento que peço seja acolhido na íntegra, dizendo
que a censura anda rondando pelo País, como pelo
nosso subcontinente. Aumenta a frequência com que
pretensos líderes de países vizinhos ousam defender
o controle da imprensa. Foi o que fez o novo Presidente do Equador.
Hoje, vem à divulgação manifesto do Comitê de
Proteção aos Jornalistas – CPJ, condenando a censura
imposta pelo Desembargador Dácio Vieira ao jornal O
Estado de S.Paulo.
E aqui eu resumo, dizendo... Eu vou ao seguintes tópicos:
“Censura é um chamado para a cidadania”, diz Comitê de Proteção aos Jornalistas
Entidade internacional, com sede nos
Estados Unidos, é a 7ª a condenar a liminar
que silenciou o “Estado”.
Na, verdade eram acusações feitas a V. Exª.
E aqui nós temos, ainda, a repercussão: Beatriz
Segall: “É uma vergonha nacional...”; Juca de Oliveira: “Eu acho um absurdo. Nunca podia supor que iríamos experimentar a censura mais uma vez”; Carla
Pernambuco: “A mídia está aí para fazer o seu papel.
É totalmente sem sentido esse cala-te boca...Tudo
deve ser mais transparente”; Marco Antonio Teixeira,
cientista político: “A censura é uma violência contra o
Estado Democrático de Direito. Uma violação do direito à informação”.
Os dados foram obtidos dentro da legalidade,
referindo-se à Operação Boi Barrica, e, portanto, à
ação de censura do Sr. Dácio Vieira ao jornal O Estado de S. Paulo.
E ainda peço que consta dos Anais:
A Associação dos Proﬁssionais de Comunicação Social do Senado Federal (Comsefe),
diante da sucessão no comando da Secretaria Especial da Comunicação Social (SECS),
vem manifestar:
1) A Comsefe tem compromisso estatutário com a prática de comunicação no Senado
Federal baseada em princípios impessoais,
transparentes, isentos e equilibrados. A Associação mantém-se vigilante a qualquer tentativa de
direcionar os conteúdos produzidos pelos proﬁssionais de Comunicação Social da Casa.
2) A Comsefe entende como um avanço
o processo de discussão da reestruturação
da SECS, que, pela primeira vez, contou
com ampla participação dos servidores da
Secretaria. Tal procedimento levou em con-
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sideração as diretrizes estabelecidas pelo
Senado, de enxugamento e modernização
da máquina administrativa. Como resultado, 50 propostas foram encaminhadas pela
Associação à comissão que sistematizou
as sugestões dos servidores para a reestruturação da Casa. A Comsefe continuará
acompanhando esse processo e defendendo
suas propostas.
3) Entre as sugestões encaminhadas
está a necessidade de servidores efetivos
ocuparem os cargos de direção da SECS, a
exemplo do que ocorre nos demais órgãos
do Senado Federal, para se levar a cabo um
planejamento de longo prazo, comprometido
com o Senado e com a sociedade.
A diretoria da Comsefe espera que os
avanços conquistados, de interlocução, transparência e zelo pelos princípios que regem a
boa prática de comunicação e de serviço público sejam mantidos e reforçados.
Assina a Diretoria da Comsefe.
E tem mais um documento; peço que tudo isto
seja enviado para os Anais.
E ﬁnalmente, Sr. Presidente, não sei se o Senador Cristovam Buarque já fez à comunicação à Casa,
mas hoje nós participamos de um ato público na sede
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados no
Brasil. E lá se tratou de ética no Senado Federal,
se tratou de ter a sociedade civil nesse processo,
de maneira clara, de maneira muito transparente. E
aqui, no momento em que as cartas são postas e
que nós ouvimos falar de maneira leviana por uns, de
maneira açodada por outros, no que seria chamado
“acordão” para se chegar a uma acomodação que
não resolveria os problemas do Senado, eu digo a
V. Exª que ﬁz sim, hoje, um “acordão” muito expressivo. Eu acabei de fazer um “acordão”. Fiz um “acordão” com a sociedade civil, integrando-me a esse
movimento que tem a ABI, que tem a OAB, que tem
a CNBB, que tem a Transparência Brasil, que tem
diversas entidades que têm o objetivo de passar a
limpo esta Casa, como forma de se ajudar a passar
a limpo este País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, era por ora o que
tinha a dizer.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR ARTHUR
VIRGÍLIO
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, encerra-se hoje, em Manaus, o I Fó-
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rum Legislativo nas Cidades-Sedes da Copa do Mundo de 2014. É uma promoção conjunta de Comissões
técnicas da Câmara e do Senado.
Recebi do ilustre Senador Flávio Arns convite
para representar a Comissão de Educação nesse encontro. Infelizmente, não pude atender a tão honrosa
deferência, diante dos tensos acontecimentos que
ocupam parte das nossas atenções.
Também a Comissão de Desenvolvimento e Turismo do Senado participa do evento. Saúdo o seu
presidente, Senador Leomar Quintanilha, bem como
o Senador Arns, que dão uma demonstração da seriedade e de interesse em acompanhar as providências
das cidades que vão ser sedes da Copa.
A escolha de Manaus, que desde o primeiro instante apoiei, é mais do que oportuna. A Capital do meu
Estado precisa ser mais conhecida, em nível mundial,
o que, sem dúvida, ajuda a conscientização da importância da Floresta-Maior, cuja preservação é vital para
a Humanidade.
Encerro, cumprimentando igualmente o Prefeito
de Manaus, Amazonino Mendes, que compõe o núcleo
diretor do I Fórum a que me reﬁro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, a censura anda rodando pelo País,
como pelo nosso subcontinente. Aumenta a frequência
com que pretensos líderes de países vizinhos ousam
defender o controle da imprensa. Foi o que fez o novo
Presidente do Equador.
Hoje, vem à divulgação manifesto do Comitê de
Proteção aos Jornalistas-CPJ, condenando a censura
imposta pelo desembargador Dácio Vieira ao jornal O
Estado de S.Paulo.
Adverte a entidade para o risco a que se expõem
os meios de comunicação, lembrando que “a censura
é importante chamado para a cidadania.”
Em nome dessa cidadania, estou anexando a este
pro– nunciamento a nota do Comitê, para que passe a
constar dos Anais do Senado da República.
Incluo também três notas da coluna “Painel”, da
Folha de S.Paulo, que teme pelo destino dos órgãos
de divulgação do Senado. E, além desses documentos,
nota emitida hoje pela Associação dos Proﬁssionais
de Comunicação Social do Senado.
Era o que tinha a dizer. Censura, nunca mais!
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do inciso I, § 2º,
art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Jayme Campos; em seguida, o Senador Mercadante.
V. Exª será atendido na forma do Regimento, Senador Arthur Virgílio.
A respeito do requerimento de V. Exª, a Mesa determinou o exame, e V. Exª dirigiu o seu requerimento
ao 1º Secretário. E nós, hoje, na Mesa, solicitamos ao 1º
Secretário que apressasse a resposta a seu pedido.
V. Exª dispõe de vinte minutos, como orador inscrito.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Não
vou ocupar todo o tempo, Sr. Presidente.
Sr. Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, volto a esta tribuna, no dia de hoje, para falar de
um assunto relacionado ao meu Estado, Mato Grosso,
especiﬁcamente sobre as licenças ambientais e também sobre as LIs, as licenças de instalação, que têm
prejudicado, sobremaneira, as obras em Mato Grosso,
sobretudo aquelas já previstas no PAC. Lamentavelmente, essas obras até hoje não tiveram início, por
emperramento, ou seja, pelos entraves burocráticos
que existem, hoje, nos órgãos ambientais. Algumas
dessas obras já foram liberadas, como é o caso da
continuidade das obras da Ferronorte, que demanda
o Estado de São Paulo ao Mato Grosso, e também a
pavimentação asfáltica da BR-158.
Todavia, nós temos alguns estrangulamentos no
sistema rodoviário de Mato Grosso, como é o caso da
BR-364, que demanda Rondonópolis até Posto Gil,
que é hoje considerada a rodovia da morte, lamentavelmente, em nosso Estado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além das
cortinas opacas da crise política que encobrem o Senado Federal sob a névoa de suas próprias contradições, vive um Brasil que precisa da maturidade de
suas instituições para proteger seus cidadãos e dar
consequência às ações do Estado nacional.
Nenhum percalço de natureza política pode ser
mais eloquente que as obrigações constitucionais de
cada uma das esferas de poder.
Nesta Casa, temos o dever de representar as
unidades federadas, mantendo um olhar atento à soberania popular e à qualidade de vida de nossa gente.
Nada justiﬁca uma atitude acomodada frente às legítimas exigências da comunidade.
O Senado não pode ﬁcar na defensiva e, muito
menos, se portar como uma entidade de segunda grandeza. Nossa crise é orgânica e não moral. O voto nos
legitimou e o exercício democrático nos faz superiores
em nossas responsabilidades para com o País.

AGOSTO 2009

Agosto de 2009

Desta tribuna não podem mais sair insultos ou
ofensas; devem brotar daqui, Sr. Presidente, projetos,
propostas e pronunciamentos que resgatem a altivez
e a nobreza da atividade parlamentar. Esta tribuna é
a última muralha em defesa dos valores éticos e culturais de nosso povo.
Somos, portanto, a cara do Brasil. A face mais
visível de uma nação que superou seus complexos e,
atualmente, ﬁgura como um dos Estados mais prósperos e dinâmicos do mundo. O Senado tem que se
comportar como tal; representando a coragem e a
dignidade de nossa gente.
Falo isto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
porque, na condição de Senador da República, eleito
de maneira soberana pela população de Mato Grosso,
e orgulhoso de tal, não posso mais aceitar a indeﬁnição
de prazos para a retomada das obras de duplicação
da BR-364 no trecho entre Rondonópolis, Cuiabá e
Posto Gil, a que me referi.
Outras rodovias federais também esperam a
conclusão de projetos executivos para sua reforma,
duplicação ou pavimentação.
Trata-se de uma questão de soberania nacional.
Vidas são ceifadas nessas estradas, que mais parecem armadilhas contra a integridade física de quem
trafega por elas. Acidentes e mortes se sucedem cotidianamente.
Para se ter uma idéia dessa realidade, basta dizer
que, até o dia 22 de junho deste ano, haviam falecido
em sinistros nas rodovias federais de Mato Grosso 109
pessoas, número superior ao registrado no primeiro
semestre de 2008, que foi de 100 vítimas fatais.
Nesse mesmo período, o número de acidentes
também aumentou, passando de 1.456 para 1.545.
Ocorre que o tráfego de caminhões aumenta no segundo semestre, fase que coincide com o escoamento
da safra de grãos e, com essa elevação no movimento,
também se multiplicam os acidentes nas estradas. No
ano anterior, Sr. Presidente, foram contabilizados 218
óbitos em rodovias federais em nossa região.
Infelizmente, as expectativas são de um agravamento dessas estatísticas até o ﬁnal deste ano.
No início desta semana, a bancada federal manteve um novo contato com o Presidente do Ibama, Sr.
Roberto Messias, em companhia do Diretor-Geral do
Dnit, Sr. Luiz Antonio Pagot, na tentativa de apressar
a liberação ambiental para que as obras da duplicação
da BR-364 sejam retomadas.
Mais uma vez, os parlamentares foram bem recebidos pela direção do órgão, mas as respostas ainda
não são as desejadas. O Ibama estima para os próximos 60 dias a conclusão do documento para a liberação da licença ambiental.
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Não há como negar que a direção do Ibama mudou sua postura e tem se empenhado no sentido de dar
agilidade aos processos que tramitam no órgão.
Por isso mesmo, existe forte expectativa de nossa comunidade para que a concessão ambiental seja
expedida o quanto antes. Pois, só depois disso, o Ministério dos Transportes dará o sinal positivo para um
novo processo licitatório, com vistas ao reinício da
construção.
Cito, em especial, a BR-364, no trecho entre Rondonópolis, Cuiabá e a localidade de Posto Gil, pois ela
é conhecida como “Rodovia da Morte”. Não por acaso,
72% dos acidentes registrados nas rodovias federais
de Mato Grosso ocorrem no percurso em que as BRs
364 e 163 correm sobre o mesmo leito. E é justamente
o pedaço em que a construção está paralisada, aguardando apenas a licença ambiental do Ibama.
Enquanto o documento está sendo preparado,
lamentavelmente as cruzes se multiplicam à beira
das rodovias.
Outro aspecto que deve ser considerado é o de
que 15% da receita do setor agrário brasileiro trafegam
pelas BRs 364/163, no trecho entre Rondonópolis e
Posto Gil. Ou seja, uma parcela importante da riqueza
do País roda, tendo a morte como sua companheira
de viagem.
Sr. Presidente, faço este pronunciamento não
apenas como um grito de alerta ou como uma cobrança ao Governo Federal; quero fazer das minhas palavras um ato de solidariedade aos meus conterrâneos
e aos homens e mulheres que têm nas estradas mais
do que caminhos, porque as utilizam como um meio
de sobrevivência e uma maneira de estender a noção
de grandeza deste Brasil.
Concluindo, quero dizer que hoje tivemos, na
Comissão de Infraestrutura, o Ministro Minc. Naquela
oportunidade, ele nos reaﬁrmou que o Ibama passou
a ser um órgão mais ágil, na medida em que, após a
sua posse, com a nova diretoria, já aumentou em torno de 40% o número de licenças de instalação e de
licenças deﬁnitivas.
Nesse caso, particularmente, imagino que, com a
velocidade que o Ibama está atuando em relação aos
projetos a que se está dando entrada naquele órgão,
acredito que poderemos melhorar a questão das obras
paralisadas, algumas por decisão do TCU e outras
certamente por agilidade daquele órgão.
Portanto, espero que o Ibama seja um órgão mais
ágil, mais eﬁciente, no sentido de darmos velocidade
às obras de infraestrutura, que são primordiais para
o desenvolvimento, para o aquecimento da economia
brasileira.
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Encerrando, Sr. Presidente, antes de descer desta
tribuna, digo que, no próximo dia 26, pedirei uma licença para tratamento de assuntos particulares. Mas saio
daqui, nesses próximos 121 dias, na certeza absoluta
de que no Senado poderá voltar a reinar a paz.
Principalmente, quando se veem aqui discussões
que, muitas vezes, não são pertinentes com a nossa
realidade e com o que esta Casa se propõe a fazer,
não tenho dúvida de que V. Exª, com sua trajetória de
compromisso cívico e democrático com esta Pátria,
vai restabelecer, nesses próximos dias, a paz e fazer
com que possamos estar aqui, realmente, cumprindo
com nosso papel de ﬁscalizar o Executivo, de legislar,
enﬁm, de defender os interesses desta Pátria.
E espero que nossos Pares, que nossos colegas
Senadores, realmente, venham a esta tribuna, para
defender os bons interesses do povo brasileiro, sobretudo, os bons projetos, as causas nobres da nossa
população, e vamos deixar de lado as crises políticas
partidárias ou pessoais.
As eleições são em 2010, e esta Casa precisa
retomar sua normalidade no sentido de voltarmos a
ter aqui, diante da opinião pública, a credibilidade, o
respeito do povo. Digo isso, porque, lamentavelmente, nesses últimos dias, tomaram conta deste Plenário
debates que, muitas vezes, acho que foram em vão,
não trazendo nada que pudesse acrescentar, pelo
contrário, diminuindo esta instituição, que tem mais
de cento e oitenta anos.
Espero que nós, Senadores, que fomos eleitos
pela vontade popular, pela população de nossos Estados; espero que os senhores possam corresponder,
de forma concreta, através de bons pronunciamentos e
de debates amplos, proveitosos; e que, acima de tudo,
possamos fazer com que a sociedade respeitosamente
tenha de novo a conﬁança no Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado. O pronunciamento de V. Exª é uma
grande contribuição à Casa.
Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante, como Líder.
V. Exª dispõe de vinte minutos, porque é esse o
tempo regimental depois da Ordem do Dia.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero tratar de dois assuntos.
Raramente subo à tribuna para discutir matéria
impressa, que faço questão de discutir, porque hoje li
na coluna Painel, da Folha, a seguinte informação:
“Submundo. Enquanto o Conselho de
Ética vai arquivando tudo, o PMDB continua
a coletar informações contra adversários de
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Sarney, caso o “acordão” não vingue. Nessa
frente opera o ex-senador Gilberto Miranda,
que alega ter munição contra o tucano Sérgio Guerra e o petista Aloizio Mercadante, da
época da CPI do Orçamento.”
Fiquei estarrecido, primeiro, com a desfaçatez;
segundo, é verdade histórica que tive uma atuação
muito decisiva naquela CPI. É uma CPI em que estive
na linha de frente das apurações, e, à época, cassamos os principais Líderes do Senado, principalmente
da Câmara dos Deputados, diria, de vários partidos,
lideranças importantes, historicamente.
E, 15 anos depois, vir uma notícia como essa,
depois que disputei o mandato de Deputado Federal,
fui candidato a Vice-Presidente da República, candidato a Governador e Senador eleito, achei uma coisa
absolutamente indecorosa. Fico feliz, porque, realmente, alegam uma CPI em que tive aquele destaque, em
que gerei tantos desafetos, 20 anos depois. Eu disse
que subiria à tribuna – avisei o PMDB –, para cobrar
explicações neste tempo de ameaças e chantagens.
Felizmente, o Senador Renan Calheiros, prontamente me encaminhou uma carta, que diz:
“Recentes insinuações publicadas em veículo de comunicação, envolvendo o nome do
PMDB como patrono de práticas condenáveis
não passam de intrigas, para tentar desconstruir as boas relações que todos os partidos
mantêm com V. Exª.
Reitero, formalmente – e reaﬁrmarei em
qualquer instância –, que são apenas maledicências de fontes que fomentam a intriga e,
como sempre, optam pela covardia do anonimato. São inverídicas, improcedentes e ilógicas. Fui vítima de métodos reprováveis. Jamais
me permitiria compartilhar ou concordaria com
esse tipo de procedimento”
Portanto, o PMDB nega. E, agora, recebi um fax,
também, do ex-Senador Gilberto Miranda, que diz o
seguinte:
“Com relação à nota com o título “Submundo”, publicada na Coluna Painel, na data
de hoje, informo que se trata de uma notícia
completamente inverídica e sem fundamento, pois não tenho nenhuma munição contra
o Senador Sérgio Guerra, com o qual convivi
nos últimos 20 anos, e o considero como uma
pessoa de minha amizade e relacionamento.
Com relação ao Senador Aloizio Mercadante,
saliento que fomos companheiros da CPI Mista
do Orçamento e não me lembro de nada que
possa desabonar sua conduta, na época, de
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Deputado Federal. Lamento, ainda, que a senhora, antes de publicar a referida nota, não
tenha tido o cuidado de me ligar para checar
a veracidade de tal notícia. Espero que, amanhã, a senhora publique na “Coluna Painel” a
correção dessa nota.”
Então, diria que dou por encerrada minha parte, dado que as supostas duas fontes... Acho que a
imprensa deveria ter a obrigação... Quando se trata
de denúncia em off, em que o off é desmentido – as
duas fontes potenciais estão desmentindo –, acho
que deveria haver a obrigação de publicar o nome do
mentiroso. Aí, ao menos, ﬁcaríamos sabendo quem é
o irresponsável, que não tem palavra, que é capaz de
fazer ilações como essa, e isso mudaria a qualidade
jornalística do País.
A coisa mais difícil na vida pública é responder a
um off, porque é uma coisa que não se tem como identiﬁcar; o jornalista tem a prerrogativa da fonte, e nós
vivemos, o tempo inteiro, com ilações, com menções,
e algumas passam de todos os limites, especialmente
uma manifestação como essa.
Fico satisfeito com as duas menções. Acho que
o meu ponto de vista está encerrado e tenho certeza
de que o jornal, amanhã, fará a devida correção.
Mas eu queria falar do tema que mais me mobiliza neste momento. Eu queria falar da Carta que a
nossa Bancada encaminhou à Companheira Marina
Silva, que diz o seguinte:
A trajetória de Marina Silva se confunde
com a trajetória do PT. Ambos surgiram muito
pequenos e humildes e tiveram que enfrentar
obstáculos quase intransponíveis para se tornarem o que são.
Mas autoritarismo, censura, preconceitos,
ausência de oportunidade e de condições econômicas, discriminação política e dos veículos
de comunicação foram todas dura e pacientemente vencidos nessa trajetória comum. Marina
Silva, de pequena menina pobre e analfabeta
de um seringal do Acre transformou-se numa
importante ﬁgura pública do País e persona de
prestígio internacional. O PT, de um pequeno
e quixotesco aglomerado de cidadãos que lutavam pela democracia e por um país melhor,
tornou-se o partido que governa, com grande
êxito, o País há sete anos. Com eles, cresceu
também o Brasil.
No Senado, acompanhamos a trajetória
de Marina Silva e lutamos lado a lado com
ela pelas melhores causas da Nação. Doce e
determinada, calma e perseverante, Marina
Silva contribuiu decisivamente para a estru-
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turação do Partido e sempre teve uma ação
construtiva na Bancada. À frente do Ministério
do Meio Ambiente por seis anos, Marina Silva
teve um desempenho histórico que contribuiu
substancialmente na luta pela sustentabilidade ambiental no Brasil, com o apoio de seus
companheiros de Bancada e de Partido. Destacou-se, lutou, perseverou. Engrandeceu seu
nome, o do Partido e do nosso País.
Trajetórias como essa só se constroem
com sonhos, sonhos coletivos que transformem
a realidade. Assim, a identidade que une Marina Silva ao PT é inquebrantável, pois ela foi
forjada na luta comum por um país próspero
e justo, no qual todos tenham oportunidades.
Uma luta que continua.
Por isso, desejamos sinceramente que
a nossa querida companheira Marina Silva
permaneça no Partido dos Trabalhadores, sua
casa política, e prossiga nessa trajetória política que já conquistou tanto, mas que tem tanto
ainda para conquistar.
Mas qualquer que seja a sua decisão,
o seu vínculo com o PT jamais se quebrará.
Sempre será assim, esteja ela onde estiver. E,
esteja onde estiver, terá nosso carinho, nossa
admiração, nossa história comum.
Bancada do PT no Senado Federal.
Todos nós, Senadores, assinamos essa carta.
Ela tem um signiﬁcado muito importante. É público
que a Senadora Marina discute a possibilidade de
se encaminhar para uma legenda, o Partido Verde, e
eventualmente disputar no próximo pleito uma candidatura à Presidência da República. Não sei qual será
a sua decisão, mas, no entanto, quero dizer que o
sentimento da nossa Bancada é esse expresso nessa
carta, um sentimento de carinho, de acolhimento, de
reconhecimento.
Sou militante e companheiro da Marina Silva há
trinta anos. Eu a conheci ainda muito jovem, mas já
combativa e comprometida com as causas sociais e
ambientais deste País. Como diz a nota, éramos ali
um punhado de sonhadores. Nós nos encontramos
no Colégio Sion, em São Paulo, em 1980, e dali para
cá nunca deixamos de militar por esse sonho de um
dia ver o Lula Presidente do Brasil e governar este
País. Foi muito duro. Eu, particularmente, lembro-me
da nossa campanha de 1982, quando ﬁz a primeira
campanha do Presidente Lula ao governo do Estado
de São Paulo, o quanto foi difícil, o quanto nós sabíamos pouco do que era disputa política, a vivência que
nós não tínhamos. E, no entanto, fomos aprendendo
em cada derrota, em cada luta, em cada campanha.
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Talvez a campanha mais bonita, a campanha que mais
teve signiﬁcado histórico no início da construção do
nosso Partido, uma campanha que eu diria heróica,
foi a campanha de 1989, onde o Presidente Lula quase venceu as eleições e nós empolgamos a militância
social, os movimentos sociais, empolgamos setores
muito importantes da nossa população, e aquela semente ﬁcou no coração do povo.
Na construção dessa trajetória, onde depois, em
1994, fui candidato a Vice-Presidente da República,
tanto em 89 como em 94, fui fazer campanha no Acre.
Andei com o Jorge Viana pelo interior, por aqueles
pequenos Municípios do Acre, em condições muito
precárias, naqueles aviõezinhos em que a gente tinha
medo de entrar e, principalmente, não tinha segurança
de que chegaria; mas percorremos, com Marina, com
Jorge o interior do Acre, onde nascia ali um germe
muito bonito, de uma experiência histórica, ambientalmente comprometida, socialmente generosa, como
seria depois o Governo do Presidente Lula.
Quero dizer que, hoje, nós temos um Presidente que – tenho absoluta segurança – sairá da história
como o Presidente mais popular do Brasil, o Presidente
que conseguiu fazer o País voltar a crescer sustentadamente, um Presidente que foi cauteloso e preparou o
Brasil para enfrentar essa crise, essa crise de grandes
proporções internacionais. O Brasil conseguiu sair na
frente e sair bem, saiu com um grande horizonte de
futuro, junto com China e Índia – Brasil, China e Índia,
países mais bem posicionados para o futuro; um País
que tem hoje um prestígio e um reconhecimento internacional exemplar e um País que pode ser vanguarda
histórica da luta por um desenvolvimento sustentável,
por uma nova associação entre meio ambiente, crescimento e desenvolvimento.
A Marina tem isto muito forte: a ideia do social,
eu diria da sustentabilidade com compromisso social,
que ela chama do social ambiental, do social ambientalismo, com um signiﬁcado novo da política. E vejo
que esse compromisso com valores e com ideias temos que registrar e reconhecer.
Quero dizer que eu não tenho nenhuma concordância com aqueles do PT que acham que, ao fazer
a opção por essa caminhada, ela deixaria de ter os
vínculos históricos que tem com nosso Partido. Não
vejo nenhum sentido em discutir a Marina perder o
mandato, apesar da ﬁdelidade partidária. Se a opção
dela for ir para outro Partido, ela faz parte desse sonho,
faz parte desse projeto comum, faz parte dessa luta
histórica. No Ministério, à frente do Ministério do Meio
Ambiente, por seis anos neste Governo, ela deu uma
contribuição muito importante, tensa entre crescer e
preservar, entre desenvolver e retomar a infraestrutu-
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ra e ter a licença ambiental. Essa tensão é própria do
tema, está dentro do Partido, está na história do Brasil. Este País precisa voltar a produzir, crescer e agilizar. Evidentemente, precisa de licenciamento, mas a
sustentabilidade é um valor que não terá caminho de
volta. Copenhague vai colocar isso num novo padrão
internacional. As exigências ambientais, efeito estufa e aquecimento global vão crescer, e essa pauta é
muito importante.
Eu estive num seminário recente com a companheira Marina na Fundação Perseu Abramo para pensar
o pós-Lula, para pensar o programa pós-Lula. Sempre
tive um papel dentro do Partido nessas questões, e eu
e ela éramos expositores para pensar economia, meio
ambiente, crise internacional, alternativas, sustentabilidade. Foi um diálogo muito construtivo pensando o
futuro, pensando novas propostas, pensando novos caminhos. Por isso, esse debate eu gostaria que ﬁcasse
dentro do nosso Partido, junto daquela militante que
a fez ser a liderança que ela é e eu estar onde estou
e o Presidente Lula ser o que é para o Brasil e para a
história do Brasil.
Não sei se será possível. Lutarei até o último momento para que isso aconteça. Mas ela me disse ontem,
com os olhos cheios de lágrimas, que a bancada dela
será sempre a Bancada do Partido dos Trabalhadores,
qualquer que seja a decisão que ela tome, a nossa
Bancada. O carinho que ela tem, o respeito que ela
tem, o reconhecimento que ela tem, o que, para mim,
tem um imenso signiﬁcado político e pessoal.
Senador Eduardo Suplicy, quero passar a palavra a V. Exª, que conviveu tanto tempo – dezesseis
anos no Senado – com a companheira Marina e que
também é um militante histórico do nosso Partido e
uma referência muito importante em toda a nossa caminhada. Sei da amizade, como eu tenho, da sensibilidade que temos e do carinho que ambos temos pela
Marina, o quanto nos sentimos bem de ela pertencer
à nossa legenda, ao nosso Partido, e o quanto saberemos respeitar qualquer que seja a decisão que ela
venha a tomar.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado líder, Senador Aloizio Mercadante, eu estava
fazendo uma visita à Senadora Marina Silva, quando
soube que V. Exª. estava aqui lendo a carta sua e da
nossa Bancada, uma carta de respeito à Senadora
Marina Silva, esta pessoa que, desde o início do Partido dos Trabalhadores, nos deu tantas lições. Ela que
foi companheira de Chico Mendes, ela que teve origem, com seu pai seringueiro, no interior no Acre, na
Floresta Amazônia, e que aprendeu a ler e a escrever
mais tarde. E o fez de forma que conseguiu juntar os
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conhecimentos extraordinários de quem vive na ﬂoresta aos ensinamentos que aprendeu na sua formação religiosa. Por isso, ela sabe tão bem combinar o
que se aprende na ﬂoresta, com as árvores, com os
animais, com as águas dos rios aos ensinamentos da
Bíblia Sagrada. Ela, ainda nesses dias, disse que estava como que no estômago da baleia, como Jonas,
para tomar essa decisão tão importante. É fato que
não apenas ela própria se comove, mas também nos
comove a todos, a todos que com ela convivemos
aqui. Fiquei até pensando alto o que poderia ser feito,
pois gostaria que ela continuasse conosco. Certamente, nas batalhas e lutas principais, para os objetivos
principais que a ﬁzeram ser uma das primeiras militantes do Partido dos Trabalhadores... Para mim, que
fui convidado pelos sindicalistas, intelectuais e todos
que formaram o PT para, desde o início, em 10 de fevereiro, fundar o PT, a Senadora Marina Silva sempre
será nossa companheira. Portanto, com respeito até
à hipótese de porventura ela de fato ﬁliar-se ao PV e
se considerassem que ela iria perder o mandato, minha recomendação...mas, felizmente, percebo que em
todo o Partido, na própria direção do Partido hoje – do
seu presidente, dos que se candidatam à presidência
–, já há manifestação explícita de que isso não será
feito. O Partido dos Trabalhadores, se porventura ela
resolver aceitar o convite do Partido Verde, vai respeitar isso e não iremos solicitar à Justiça Eleitoral que
ela perca o seu mandato por essa decisão. Sobretudo,
porque, conforme V. Exª aqui expressa, ela continuará
na nossa trincheira. E nós poderemos considerá-la,
Senador Aloizio, como uma nossa companheira até o
ﬁnal desta legislatura. Eu ﬁquei pensando até se não
seria o caso de sugerir à própria Ministra Dilma dizer
a ela: “Então, Marina, quem sabe, antes de você sair
do PT, quem sabe pudéssemos até fazer uma decisão,
a mais democrática, e termos uma prévia antes do 30
de setembro, digamos, dia 20 de setembro?”. Mas a
própria Senadora Marina disse: “Eduardo, não faça
essa sugestão, porque o pessoal lá do PT só vai ﬁcar
bravo com você, mais uma vez”. Mas eu aqui, desobedecendo à própria manifestação dela, quero dizer
que essa ideia me veio à cabeça, tal é a vontade que
eu tenho de ter a Senadora Marina Silva sempre comigo. Senador Aloizio Mercadante, tenho expressado
a opinião sempre favorável à ﬁdelidade partidária, mas
vou respeitar a decisão da Senadora Marina se ela
se mudar para o PV. O que quero aﬁrmar, nos termos
que V. Exª leu, da nossa carta, da Bancada do PT à
companheira Marina, ela sempre estará conosco nas
principais lutas. Permita, Senador Aloizio Mercadante
que, ainda neste aparte, formule um apelo ao Presidente José Sarney. Presidente, quando eu vinha para
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cá, agora, do gabinete da Senadora Marina Silva, eis
que cruzei com estudantes que estavam sendo detidos
e levados para a sala de segurança do Senado Federal em função de terem feito uma manifestação aqui,
expressando a opinião crítica ao Senado, ao comportamento de alguns Senadores, até da Presidência do
Senado. Mas, Presidente José Sarney, V. Exª ainda
ressaltou no seu pronunciamento, na última semana,
que foi uma das pessoas que, ao tempo do regime militar, fez um apelo para que não se cassasse o mandato
de qualquer Deputado Federal. Aqui faço um apelo a
V. Exª, ao seu espírito democrático, no sentido de solicitar à segurança do Senado...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Estou
concluindo, Sr. Presidente. No sentido de solicitar à segurança do Senado que possa de pronto liberar esses
estudantes. E, se V. Exª me permite, eu até vou me
dirigir agora ao local para saber como estão aqueles
estudantes que foram detidos, em função de realizar
essa manifestação. Portanto, o meu apreço, Senador
Aloizio Mercadante pela manifestação que V. Exª faz
em nome de todos nós do PT à Senadora Marina.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Eu queria concluir, Presidente, Srª e Srs. Senadores,
dizendo isto, especialmente o que eu disse à Marina
ao ﬁnal da nossa conversa. Ela, mesmo que vá para
outra legenda, nunca mais sairá da história do nosso
Partido. E o PT jamais vai sair dela; é uma história do
PT muito longa, muito bonita; é uma história exitosa
que superou tantos desaﬁos e que deixou ao Brasil
essa experiência exitosa de um Governo que avançou
muito na agenda ambiental, principalmente avançou
em uma grande inclusão social, na distribuição de
renda, nas oportunidades aos mais pobres, e esse é
o sentido histórico de toda essa caminhada com mais
de 30 anos comum.
Por isso, o nosso pronunciamento, e esse sentimento é o sentimento de toda a nossa Bancada. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Concedo a palavra ao Senador João Pedro. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko, por cessão do Senador João Pedro. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de abordar o
assunto que me traz a esta tribuna, gostaria de fazer
dois registros importantes. O primeiro deles é acerca
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do desempenho do Banco do Brasil, conforme noticiado pela imprensa de todo o País no dia de hoje.
Veja o título de um dos sites, o G1, com informações
da Agência Estado: “O Banco do Brasil voltou a ser o
maior banco do País em ativos, segundo o balanço da
instituição ﬁnanceira divulgado nesta quinta-feira”. O
Banco, que havia perdido a posição para o Itaú, após
a fusão com o Unibanco, informou que seus ativos totais chegaram a R$598,8 bilhões no segundo trimestre,
frente a R$596,4 bilhões do rival.
Ao fazer esse registro, Sr. Presidente, não posso deixar de realçar a importância do tempero político que se impõe ministrar às decisões de governo
em horas relevantes, em horas decisivas. Nesse caso
especíﬁco, convém lembrar que o Banco do Brasil foi
contemplado com o permissivo da Medida Provisória
nº 443, que coube a mim a incumbência de relatar e
que foi convertida na Lei nº 11.908. Por outro lado, é
preciso reconhecer que a instituição foi mais ousada na
expansão do crédito. Da mesma forma, adotou maior
moderação na prática dos juros. Não se pode esquecer
de que, para implementar tais medidas, houve trombadas dentro do Governo, que culminaram com a queda
do então Presidente do Banco do Brasil, que resistia à
ordem de baixar os juros. Foram decisões de coragem,
e é sabido de todos que foi o próprio Presidente Lula
quem as determinou.
Outro registro que eu não poderia deixar de fazer
é o aniversário de um dos mais importantes Municípios
do meu Estado, o Município de Aquidauana, que, no
próximo sábado, dia 15, vai completar 117 anos. Nas
pessoas do Prefeito Fausi Suleiman e do Vereador Antônio Lemes de Rezende, que é o Presidente da Câmara
Municipal daquele Município, quero enviar meu abraço
aos amigos, aos companheiros de partido, aos meus
correligionários do Município de Aquidauana.
Sr. Presidente, o que me traz, efetivamente, a esta
tribuna é outro assunto: nesta semana, o Governo de
São Paulo ﬁncou um marco histórico que deve repercutir intensamente na vida e nos costumes da população
tanto de São Paulo, como, acredito, de todo o País, se
é que vale a tendência que se está esboçando. Estou
falando da Lei nº 13.541, aprovada pela Assembleia
Legislativa daquele Estado, por iniciativa, por proposta
do Governador José Serra. Concebida para proteger a
saúde das pessoas que não fumam, a legislação paulista impõe drástica restrição ao tabagismo em todos
os espaços de uso coletivo.
Com semelhante objetivo, já foram adotadas outras medidas anteriormente, por iniciativa do Governo
Federal, por iniciativa de governos estaduais e até de
prefeituras. Uma delas refere-se às propagandas da
televisão que exibiam imagens de instigantes aventu-
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ras que atraíam os jovens e os estimulavam a fumar,
como se essa fosse uma prática que inﬂuísse na coragem, que fosse sinônimo de coragem, de modernidade,
de tudo isso. Essas propagandas, felizmente, foram
proscritas. Vieram depois, inseridos nas carteiras de
cigarros, retratos de sequelas produzidas por patologias causadas pelo uso do fumo.
No entanto, os resultados que todas essas medidas foram produzindo eram muito tímidos, porque o
vício é tão forte que passa a dominar os viciados. Por
outro vértice, Sr. Presidente, elas não protegem o fumante indireto, também chamado de tabagista passivo.
Na verdade, esse não é fumante, é simplesmente uma
vítima do tabagismo alheio, porque, involuntariamente,
vive inalando a fumaça dos outros, a fumaça dos fumantes, que se espalha no ambiente fechado.
A primeira medida adotada para mitigar os efeitos
do cigarro sobre esse grupo foi a criação dos chamados “fumódromos”, que são áreas reservadas especiﬁcamente para fumantes. Aqui mesmo, no Senado
Federal – V. Exª já deve ter visto –, existem alguns
“fumódromos”, um dos quais está na entrada principal do Congresso Nacional. Na prática, essa proteção
mostra-se também tímida, uma vez que as paredes de
estabelecimentos públicos não deixam de represar a
fumaça internamente, promovendo a circulação dela
em ambientes frequentados pelo grande público. Os
malefícios do cigarro são tão perversos que, até mesmo no ambiente doméstico, é capaz de espalhar seus
danos, seus prejuízos.
A propósito, vale lembrar aqui matéria publicada
no Journal of the American Medical Association que
mostra o risco a que se expõe a esposa do marido
fumante. O estudo diz claramente que “o risco é 30%
maior para as mulheres que vivem com maridos fumantes do que para as que têm maridos que não fumam”.
A suspeita resultou de pesquisa realizada com 1,9 mil
mulheres que desenvolveram câncer sem nunca terem
fumado, mas cujos maridos eram fumantes contumazes.
Se até no recôndito do lar medra o risco, imaginem os
senhores nos bares, nos restaurantes, nos clubes, nas
salas de aula e em muitos outros locais públicos!
Nos últimos dias, a imprensa noticiou resultados
de estudos realizados no Piemonte e na Escócia sobre restrições semelhantes a essas que estão sendo
introduzidas em nosso País. Segundo eles, as hospitalizações e mortes por ataques cardíacos teriam reduzido em 11% na região italiana e em 17% em outra
área, na região britânica. Por conseguinte, as medidas
agora adotadas em São Paulo são extremamente necessárias e inadiáveis.
Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o tabagismo deve matar cerca de 5,4 milhões
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de pessoas, mais do que a AIDS, com a morte de dois
milhões de pessoas; do que o álcool, com a morte de
1,8 milhão de pessoas; e do que a malária, com a morte de um milhão de pessoas, todas essas patologias
somadas, todas elas juntas.
Portanto, a iniciativa do Governador José Serra, por ser, como eu já disse, oportuna e necessária,
merece aplauso. E o mais importante é que parece
ter aberto a porteira para outras Unidades da Federação caminharem na mesma trilha. Os Governadores
Sérgio Cabral e Aécio Neves estão hoje palmilhando,
caminhando na mesma esteira, anunciando que os
Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais também
vão endurecer suas regras com os vetores da poluição tabagista.
Em nome de todos os não fumantes do Brasil,
que não querem ser envenenados pela fuligem do
cigarro alheio, temos de agradecer, dizendo a esses
Governadores e àqueles que certamente os seguirão
doravante: muito obrigado.
Era essa a nossa fala, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Valter Pereira,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após – como sempre – brilhante pronunciamento do
Senador Valter Pereira, que representa, com grandeza, o Estado de Mato Grosso do Sul e o PMDB, com
a gentileza de Magno Malta, que estava inscrito como
Líder do PR e cede a sua vez, concedo a palavra à
bela Senadora Lúcia Vânia, que representa o Goiás e o
PSDB. Foi, sem dúvida nenhuma, a ﬁgura que simbolizou amor no Governo de Fernando Henrique Cardoso.
Essa extraordinária executiva e líder foi responsável
pela obra mais séria no País: o Peti – Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil. Ela e Ruth Cardoso
simbolizaram o amor e a solidariedade no Governo de
Fernando Henrique Cardoso. D. Ruth foi para o céu, e
eu chamo V. Exª para a tribuna do Senado.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Agradeço
ao Senador Mão Santa, principalmente pelas palavras
generosas. Quero agradecer ao Senador Magno Malta
a oportunidade que me dá de falar, uma vez que terei
de me ausentar do plenário logo em seguida.
Antes de iniciar minhas palavras, Sr. Presidente,
eu gostaria, aqui, de mandar um abraço aos vereadores de Chapadão do Céu, que têm acompanhado
nosso desempenho no Senado da República. Sempre
que têm oportunidade eles se comunicam comigo,
por meio de mensagens diretas no celular. Isso, sem
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dúvida nenhuma, tem sido motivo de força e energia
para que eu continue desenvolvendo, cada vez mais,
o meu trabalho.
Ao Marquinhos e a todos os outros vereadores
de Chapadão do Céu, os meus cumprimentos e os
meus agradecimentos.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o cenário
que se pode vislumbrar para este segundo semestre
de 2009 mostra-se francamente auspicioso, sobretudo
quando comparado com o quadro que vínhamos observando e enfrentando nos últimos meses.
Inúmeros indicadores começam a mostrar que
o Brasil está conseguindo superar a crise econômicoﬁnanceira que se abateu sobre o mundo e se fez sentir
com consequências pesadas para as populações dos
diversos países, ricos e pobres.
No caso brasileiro, apontado como um dos primeiros paises a emergir da crise, essa recuperação
não é obra do acaso nem deve tampouco ser creditada
à sorte ou à astúcia e à habilidade de um só governo
ou governante.
Apesar de toda a crise política que esta Casa
vive, dos últimos lamentáveis acontecimentos, da descrença da sociedade em relação à classe política como
um todo, é preciso que o povo entenda que este Parlamento, embora em meio a essa crise e às diﬁculdades, continua cumprindo o seu papel de caixa de
ressonância do que se repercute na sociedade brasileira. Prova disso é que o Senado da República criou
a Comissão de Acompanhamento da Crise Financeira
e da Empregabilidade.
Seu objetivo foi prover o Senado Federal com
informações acerca dos desdobramentos da crise
econômica e ﬁnanceira, com repercussões no nível
de empregabilidade.
Além disso, objetivou atuar na busca de soluções
para minorar os seus efeitos no País, por meio de estudos, análises técnicas e medidas criativas, com respaldo dos diversos segmentos envolvidos.
A conclusão da Comissão deixa clara a postura colaborativa e propositiva do Senado com o Poder
Executivo Federal para mitigar e superar a recessão
instalada no País, a partir da crise ﬁnanceira global.
Foram feitas as seguintes recomendações:
1 – Medidas para reduzir o spread bancário, centradas na redução da inadimplência;
2 – Medidas visando aumentar a concorrência no sistema ﬁnanceiro;
3 – Medidas para reduzir demais custos
associados ao spread;
4 – Recomendações no campo da macroeconomia de maneira geral.
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Além das recomendações acima nomeadas, esta
Casa também votou e aprovou medidas provisórias,
tais como:
1 – Medida Provisória que trata do alongamento do recolhimento de impostos;
2 – Medida Provisória que trata da isenção de IPI sobre a linha branca;
Medida Provisória que incentiva a redução de impostos no segmento da construção
civil;
3 – Medida Provisória que trata do parcelamento de débitos de responsabilidade
dos municípios decorrentes de contribuições
sociais.
Senhoras e Senhores, esta é a verdadeira vocação do Parlamento, ser o interlocutor da sociedade, do
mercado e do governo.
Além disso, o Congresso Nacional tem votado e
aprovado proposições, remetidas ao Legislativo pelo
Executivo Federal, que visam amenizar a situação de
milhões de pessoas afetadas por essa crise global da
economia.
Na terça-feira 28 de julho, a principal manchete
do jornal Folha de S.Paulo anunciava: “Bancos apontam ﬁm da recessão no País”.
Não há razão para duvidarmos de agentes econômicos ímpares que conhecem e escrutinam a economia nacional, com frequência cotidiana, de ponta
a ponta.
Os bancos certamente são os detentores dos
mais soﬁsticados e sensíveis alarmes do mercado –
doméstico, regional, internacional.
Aliás, é fato notório que o sistema bancário nacional destaca-se, hoje, mundialmente pela sua eﬁciência tecnológica e sua transparência.
Contudo, um olhar retrospectivo evidencia que o
segundo semestre de 2008 e parte do primeiro semestre do corrente ano foram especialmente adversos para
os trabalhadores, ainda que essa adversidade tenha
alcançado a economia como um todo.
A queda do nível de emprego, decorrência da
depressão econômica e da grave insegurança que
tomou conta dos consumidores, foi sentida duramente, sobremodo pelos segmentos mais vulneráveis de
nossa força de trabalho.
A despeito das fortes consequências na vida
empresarial – sobretudo nas pequenas e médias empresas, sempre mais suscetíveis às crises –, quem
sentiu mais fortemente o problema foram os assalariados brasileiros.
Em meio à promissão de uma década e meia, em
meio à bonança de uma década e meia, houve uma
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terrível inﬂexão que obrigou muitas famílias a reavaliar
seus projetos de vida e as empresas a reconsiderar
suas estratégias. Em inúmeros casos, foi necessário
postergá-los ou mesmo tirá-los do horizonte.
O Brasil padeceu, por dois trimestres consecutivos, da queda do Produto Interno Bruto, o que caracteriza, tecnicamente, recessão.
Ainda assim, deveremos fechar o ano, de acordo
com novas previsões do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com crescimento variando entre
0,2% e 1,2%. Nada mal, se observarmos o tamanho
da crise e a situação de várias outras economias, maduras ou não.
Mas, enﬁm, o que esperar para os próximos meses? Por certo, não nos será consentido imaginar uma
realidade otimista, com a instauração, aqui e agora, do
“melhor dos mundos”, porque a crise está completamente superada ou em acelerada fase de superação.
Há muito, muitíssimo trabalho para as duas Casas no
Congresso Nacional brasileiro, inclusive no acompanhamento dos atos do Executivo.
Em termos estruturais, para que nossas melhores
expectativas se cumpram, é preciso instaurar, estabelecer e aprofundar algumas reformas. São reformas há
muito reclamadas e sempre postergadas.
E quais seriam as reformas mais urgentes?
Em meu entendimento, prioritariamente, está a
reforma política. É bem verdade que acabamos de receber da Câmara dos Deputados um novo projeto que
trata de alguns pontos da reforma política, alguns pontos que são essenciais e que serão discutidos aqui na
próxima semana. Eu tenho certeza de que esse será
o primeiro passo, senão o passo ideal, mas será o primeiro passo no sentido de começarmos, pelo menos,
a superar algumas diﬁculdades no sistema eleitoral.
Logo a seguir, ressurge também a reforma tributária.
O momento atual serve como uma barreira a
evitar o desenvolvimento do País e a prosperidade de
toda a nossa sociedade.
Espero que esse segundo semestre de 2009 seja
mais promissor. Espero, principalmente, que o Senado da República supere este momento que estamos
vivendo, que deixa perplexa a sociedade brasileira e
deixa perplexos até mesmo todos nós nesta Casa. Espero que esta crise termine, que esta crise tenha um
ﬁm, para que possamos, realmente, legislar em favor
daqueles que mais precisam.
Que o Brasil, livre da crise econômica, retome o
crescimento e a pujança de sua economia, fundada no
trabalho de seus ﬁlhos. E que, como consequência, o
desenvolvimento venha melhorar a qualidade de vida
de todos os brasileiros.

AGOSTO 2009

Agosto de 2009

Que o Brasil, livre da crise política que o imobiliza, cumpra seu destino de nação civilizada dentro da
contemporaneidade.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com os nossos cumprimentos pelo pronunciamento.
V. Exª enriquece este Senado. Por isso, falo, com toda
empolgação e convicção: este é o melhor Senado da
história da República do Brasil. Eis aí Lúcia Vânia, extraordinária executiva do Governo Fernando Henrique
Cardoso.
E digo isso agradecido. S. Exª implantou, com
Ruth Cardoso, o programa de solidariedade, o Peti e
vários programas de serviço social. Então, o Senado
é feito de pessoas como Lúcia Vânia.
Agora, chamo, como Líder – está inscrito aqui
– do PR, o Senador Magno Malta. Há um documento
do Senador João Ribeiro, determinando que ele represente o Partido e a liderança do PR.
O Senador Magno Malta é outro. Pode o Brasil
esquecer o estoicismo de Magno Malta, enfrentando
uma das maiores vergonhas de nossa sociedade, o
crime de pedoﬁlia? Há risco de vida. Sei que o negócio
é delicado. Aqui cumprimento o seu êxito. Acredito em
S. Exª, daí acreditar no Senado. Quando eu governava
o Piauí, havia crime organizado, não só no Piauí, mas
no Nordeste. No Acre era mais intenso. Magno Malta,
Mozarildo, presidia a Comissão da Câmara Federal.
Era mista? Era só da Câmara Federal?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Contra o crime organizado. Ele foi ao Piauí e nos deu
força para prendermos o comandante do crime organizado, que ainda hoje está preso, o coronel Correia
Lima. Nós ﬁzemos a prisão administrativa e um Promotor bravo, Afonso Gil, que já foi para o céu...
Pode ter errado, como todos nós erramos na vida,
mas ele continuou o processo jurídico, de tal maneira
que acabou o crime organizado no Piauí. Então, com
essa certeza para aqueles que são como São Tomé,
eu tenho a convicção de que Magno Malta vai tirar essa
nódoa e essa vergonha da nossa sociedade: a pedoﬁlia. São homens assim que engrandecem o Senado, do
qual eu sou orgulhoso ao, neste instante, representar
a Presidência da Casa.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa, pelas referências elogiosas que fez a meu respeito.
Eu quero começar cumprimentando o Zezinho,
nosso garçom, e todos os outros garçons. Eles estão
no ato secreto. E quem vai ter que atestar a presença
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de Zezinho não é ninguém, é a imprensa. A imprensa
vai ter que atestar a presença do Zezinho e dos outros
garçons, porque Zezinho serve à imprensa o dia inteiro:
café, biscoito, misto-quente. A televisão está mostrando
o Zezinho ali. Ô Zezinho! Está no ato secreto. Trabalha
o dia inteiro. São vocês, da imprensa, que vão ter que
atestar a presença dele, porque Zezinho está aí o dia
inteiro, servindo à imprensa – aliás, serve à imprensa mais do que a nós. Ele e todos os outros garçons.
Desmoralizou-se! Que troço mais esdrúxulo! Que troço
mais inconsequente! Que troço mais abominável essa
história de ato secreto!
Agora, dizem que os atos secretos são da época
do Senador Antonio Carlos, que não pode voltar de
onde está para responder. Se alguém quiser levá-lo
para o Conselho de Ética... De lá, ele não pode voltar.
Eu me recuso...
Ainda bem, Sr. Presidente, que a minha demanda, o meu mote, ainda bem que a minha luta, a causa que me foi posta na mão é outra. É a luta da vida,
é a luta da família, é o enfrentamento em defesa das
crianças, doa em quem doer, em qualquer lugar deste País, cruzando e mapeando o País, revelando um
monstro maior do que o que a Nação sempre imaginou: o crime de pedoﬁlia.
Sr. Presidente, eu gostaria de registrar e abraçar
bons amigos que tenho em Minas Gerais. Aliás, Minas
Gerais tem me dado o Dr. André Ubaldino e o Dr. Carlos
José – o Dr. Casé –, que são assessores dessa CPI há
um ano e cinco meses. Obrigado ao Ministério Público
de Minas Gerais por ter feito isso conosco! Grandes
amigos, parceiros, em Minas. De maneira muito especial em Divinópolis, onde, em 1990, eu pude abrir uma
casa de recuperação de drogados, que existe até hoje,
comandada pelo Wilson, que é um grande amigo que
tenho em Divinópolis. E tenho bons outros amigos, como
a Sandra, da associação de mulheres, que faz uma obra
social belíssima na defesa das crianças abrigadas e
das crianças não abrigadas; que luta pela adoção no
País – ela e suas colegas, Denise, Célia, Sabina – e
que, neste momento, está com o esposo operado do
coração, Senador Mão Santa, meu amigo Mozart. Se
ele estiver me vendo, estou muito feliz por receber informação de que vai muito bem, de que foi muito bem
a sua cirurgia. Deus está guardando, está abençoando.
O processo de recuperação deve ser doloroso – assim
dizem as pessoas que fazem uma cirurgia de coração,
até porque tem que abrir o tórax –, mas a informação
que tenho é de que ele vai bem, está tranquila a recuperação, melhor do que se esperava.
E eu peço, Mozart, que Deus lhe guarde, guarde
a sua família e lhe dê saúde para que você possa viver
muitos e muitos anos, para militar naquilo que você
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gosta tanto, que é viver no meio do mato. E deve ser
muito feliz quem vive respirando esse tipo de ar, não
é, Senador Mão Santa? É muito melhor do que respirar este ar que vivemos respirando. Então, recebam,
aqui, meu abraço muito fraternal para toda a família,
Sandra e Mozart.
Senador Mão Santa, nesses treze dias de recesso, daqui, não passei em casa. Fiz três audiências
públicas por dia: de manhã, em um Município; de tarde, em outro; e, à noite, em outro. Audiências públicas para tratar da questão da pedoﬁlia, do abuso; um
pouco mais para falar de leis, de quebra de sigilo e de
termos de ajuste de conduta.
Aliás, em termos de ajuste de conduta, no apagar das luzes do recesso parlamentar, assinamos um
Termo de Ajuste de Conduta, Sr. Presidente, Senador
Mozarildo Cavalcanti, com os operadores de cartão
de crédito no Brasil. O Brasil é o maior consumidor
de pornograﬁa infantil na Internet. O maior volume
de crime cibernético é cometido por esta Nação. São
milhões de brasileiros, em frente ao computador, consumindo pornograﬁa infantil. E isso não se paga com
cheque, nem com duplicata, é com cartão de crédito. E vivas, e palmas! Palmas para os operadores de
cartão de crédito, que não precisaram ser chamados.
Apresentaram-se à CPI com o sentimento de quem
tem alma, de quem tem noção exata da necessidade
de guardar nossas crianças, que são nosso futuro; e
guardar as famílias.
Depois de seis meses de estudo, assinamos o
Termo de Ajuste de Conduta. Muito importante! Ele
estabelece que, a partir de agora, Sr. Presidente, as
autoridades brasileiras terão um cartão chamado “cartão rastreador”. E, com esse cartão rastreador, elas
entrarão nos sites de relacionamento, nas salas de
bate-papo denunciados como criminosos. Entrarão e
terão como checar, e terão como tomar providências.
Os indivíduos que compram pornograﬁa ﬁcarão registrados, e seu registro, de maneira automática, irá para
a Polícia Federal.
Fui a esses Municípios tratar de tudo isso. O Brasil
é um grande abusador. O abuso de criança no Brasil
passou todos os limites – se é que há limite para se
tolerar qualquer tipo de crime e, muito pior, o crime de
abuso de crianças.
Ao longo de um ano e meio, estive mapeando o
País, andando de canto a canto deste País, revelando
crime no Brasil. Interessante que essa causa andou
e tomou conta da sociedade civil; essa causa andou
e tomou conta da mídia, tomou conta da classe política, das ONGs, da polícia, da igreja. Ela andou. Isso
é importante. Andou e acordou a sociedade. Acordou
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a sociedade de maneira tal que a sociedade abriu os
olhos.
O volume de pedóﬁlos na sociedade não é de
ontem; não é que eles são novos. Eles foram revelados
agora, a partir de um momento novo, quando a sociedade, indignada, não quer mais conviver com isso.
Comecei minha caminhada segunda-feira, dia 20,
no Município de Linhares. E ﬁz uma audiência pública,
às 10h da manhã, absolutamente concorrida, não tãosomente por cidadãos que fazem a defesa das crianças
ou que acodem quando a casa arrombada já foi, como
a polícia, o Ministério Público, os Conselhos Tutelares,
mas também a sociedade civil, ONGs, igrejas e pessoas, que querem conhecer o potencial que temos para
multiplicar e tomar conta das nossas crianças.
Então, abraço o pessoal de Linhares; abraço os
organizadores do movimento.
Quero abraçar o pessoal de Sooretama. Foi uma
grande audiência pública na Câmara de Vereadores.
Minha amiga Prefeita Jô lá estava, vivendo um momento muito difícil.
Mas quero lhe dizer, Jô, que conﬁe em Deus, tanto em relação à sua saúde quanto ao exercício do seu
mandato. Deus não mente, Deus não falha, Deus está
conosco o tempo inteiro. E você tem amigos.
Muito obrigado às pessoas que foram à audiência pública, de partido, o Presidente da Câmara, as
pessoas que participaram dessa audiência.
Depois, fomos a Pedro Canário e fomos muito
bem recebidos pelo Prefeito Mateus, a quem mando um
abraço, o Presidente da Câmara, o Conselho Tutelar,
o juiz da cidade, advogados, promotores, policiais, a
sociedade organizada também em Pedro Canário.
Da mesma forma, em Ponto Belo: uma audiência
que foi bela, no dia seguinte. Depois, em Montanha,
na Câmara.
Em todos esses lugares, Senador Mozarildo, as
pessoas saem chocadas, porque não pode ser tãosomente uma reunião como qualquer outra. É preciso
provocar nas pessoas a indignação dos justos; e, nessas reuniões, falando do abuso e mostrando a realidade
brasileira, as pessoas saem plenamente indignadas e
resolvidas a tomar posição.
Em Montanha, percebi o sentimento da Prefeita
do Município, para quem mando meu abraço, desejando felicidades; aos Vereadores, ao Presidente da
Câmara, aos civis e populares que lá estavam naquela
audiência pública naquela tarde.
À noite, falei em Pinheiros, também numa audiência pública muito grande, muito concorrida. Um abraço
para meu amigo Tico, meu amigo Gildevan, às pessoas
que prepararam esse movimento.
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No dia 22, falei em Nova Venécia. Abraço ao meu
amigo Moa, aos Vereadores daquela Casa, às crianças. Lá, recebi manifestação bonita de uma escola do
segundo grau. Os jovens do segundo grau pediram a
palavra, no ﬁnal, para dizer que, naquele momento, estavam criando um movimento na escola, um movimento
multiplicador de jovens secundaristas contra a pedoﬁlia;
um movimento que vai seguindo o exemplo das mães
de Roraima, que criaram o movimento Mães Contra a
Pedoﬁlia, lá no seu Estado, Senador Mozarildo. Este
movimento nasceu lá: Mães Contra a Pedoﬁlia. É uma
felicidade, porque o movimento vai tomando corpo no
Brasil. Desse movimento, já nasceram: Jovens Contra
a Pedoﬁlia, Cortadores de Cana..., Perueiros Contra a
Pedoﬁlia, Taxistas..., Jovens Músicos Contra a Pedoﬁlia. E o Brasil vai acordando para esse fato.
Depois, estive em Mantenópolis. Também um
abraço à cidade.
Estive em Alto Rio Novo, onde aconteceu uma
coisa interessante: eu falava e trouxeram umas escolas
com crianças de onze, doze anos de idade. E, no ﬁnal,
quando eu ensinava às famílias quem era o pedóﬁlo,
o modus operandi do pedóﬁlo, e falava sobre bolinamento – esse novo tipo penal que criamos na CPI, que
criminaliza o bolinamento –, ou seja, a manipulação
do órgão genital da criança. E, quando eu dizia como
o pedóﬁlo faz para alcançar a criança e depois levar a
criança para o bolinamento, ou seja, à manipulação do
órgão genital – para depois levá-la ao abuso, ou seja,
à conjunção carnal –, algumas crianças começaram a
chorar. Olhavam uma pra outra, desconﬁadas, e choravam. No ﬁnal, eu as recebi em uma sala, e a maioria daquelas crianças que estavam em Alto Rio Novo
confessaram o bolinamento por uma pessoa só. Uma
pessoa acima de qualquer suspeita na cidade, que,
inclusive, estava assistindo à minha palestra. Quando
percebeu o movimento, no ﬁnal, porque eu falava e
mostrava algumas imagens, ele saiu muito rapidamente. Um homem religioso, um presbítero!
Parabéns ao Ministério Público e à polícia pelas
providências tomadas! Um Município pequenininho no
meu Estado, Senador Mão Santa. Parabéns às crianças
pela coragem da denúncia e parabéns aos pais!
Estive em Barra de São Francisco, um Município
onde tenho raízes, um Município querido. Quero abraçar o Moabe, quero abraçar o Presidente da Câmara,
quero abraçar o Prefeito Valdélio e os amigos que lá
estavam por esse grande movimento de que tive oportunidade de participar.
Depois, fui a Vila Valério. Foi um grande evento
também. Parabéns ao Paulo, às pessoas que organizaram, ao Conselho Tutelar! Parabéns a esse grupo
de pais da associação de moradores que lá estava,
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pessoas ávidas, famintas! E elas sabem alguma coisa,
Senador Mão Santa. Que coisa impressionante! Em
relação à pedoﬁlia no Brasil, hoje, do boteco à universidade, todo mundo sabe, todo mundo tomou conhecimento. Muito ou pouco, as pessoas sabem alguma
coisa e querem ouvir mais.
Depois, fui a São Gabriel da Palha. Muito obrigado à Prefeita Raquel; muito obrigado aos Vereadores;
muito obrigado ao ex-Vereador, companheiro e Presidente do meu partido, que fez o movimento. Parabéns
ao meu amigo Abimael pelo movimento em São Gabriel
da Palha, à Prefeita Raquel!
Em Águia Branca, também foi maravilhoso. Parabéns ao Prefeito Brizola e à sua esposa, às pessoas
que lá estavam!
Abraço também o pessoal de Baixo Guandu. Houve um movimento muito importante em Baixo Guandu, cidade muito importante, de gente querida. Abraço Baixo Guandu. E Itaguaçu também, nosso amigo
Nerinho. Parabéns pelo evento! Parabéns pela forma
como ocorreu, pela reação das pessoas!
Em Laranja da Terra, também. Abraço Afonso
Cláudio, abraço meu amigo Danildo, como começou
e como foi importante. Em Castelo, o nosso Prefeito
Cleones. As pessoas lá estiveram, em pleno domingo,
numa audiência pública, no Teatro Municipal, para tratar da questão do abuso de crianças.
Em Muniz Freire, muito obrigado ao Prefeito, aos
Vereadores pelo movimento.
Em Alegre, foi um movimento grande. Um abraço ao meu amigo Geraldinho, um abraço à família, um
abraço às pessoas que organizaram: Ministério Público,
Polícia Civil, Vereadores das cidades, as organizações,
que lá estavam todas.
Em São José do Calçado, também não foi diferente. Foi muito bem organizado pela Câmara, pelos
movimentos.
Divino São Lourenço, um abraço mesmo às pessoas. Um Município tão pequeno, com uma audiência
pública tão grande! Prova de que, hoje, tudo acontece on-line. Ninguém é mais bobo, ninguém engana
ninguém. Todo mundo tem uma parabólica em casa.
As pessoas acompanham o movimento de todos e de
tudo. As pessoas sabem. Não adianta! Sei plenamente disso, Senador Mão Santa, que o povo não é tolo
mais. As pessoas têm parabólica, tudo acontece online, as pessoas sabem, as pessoas hoje têm computador em casa.
Para se ter uma idéia, em um Município como
este, Divino São Lourenço, um Município pequeno,
houve uma grande audiência pública.
Depois, em Iúna. Agradeço muito ao Prefeito José
Ramos, ao Presidente da Câmara, que é nosso compa-
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nheiro, Presidente do nosso partido, o Jonildo. Foi um
grande movimento, muito importante. Estava lotada, a
Câmara, de pessoas que queriam participar conosco.
Depois fomos a Ibatiba. Lá, foi outro grande movimento, que envolveu todas as lideranças locais. Tivemos
uma grande audiência pública, que envolveu a polícia,
o Ministério Público, os conselhos tutelares, pastores,
padres, líderes de toda ordem, para ouvir, compartilhar
e dividir esse momento difícil da vida brasileira.
Depois, em Iconha. Foi um grande movimento
também. Parabéns aos organizadores em Iconha! Foi
muito bom. Parabéns ao meu amigo ex-Prefeito Edelson Paulino.
Em Alfredo Chaves, tive a oportunidade de receber o título de cidadão desse Município, o que me
orgulha muito. Meus agradecimentos. Recebi o título
das mãos do Presidente da Câmara e do Prefeito da
cidade, demonstrando esse carinho todo a minha pessoa. Muito obrigado mesmo.
No dia 31, estive em Santa Leopoldina. Foi um
movimento maravilhoso. Parabéns à cidade pela forma como reagiu a todos os movimentos e à população
que lá esteve!
Em Santa Maria do Jetibá, foi um grande movimento, um lindo movimento também que lá aconteceu.
Em Santa Tereza, da mesma forma. Fundão, também
houve um grande movimento. Em João Neiva, um grande
movimento. E, em Aracruz, eu encerrei as audiências.
Encerrei nesse Município, depois de, por todos esses
dias, falar de manhã, de tarde e de noite para uma multidão. Pessoas interessadas, que assistem a tudo, que
sabem tudo, que perguntam tudo, que querem saber de
tudo, desde a quebra de sigilo do Google, até o termo
de ajuste de conduta, passando por crianças abusadas
de Catanduva, pelo problema de Manaus, pela questão
no seu Piauí. Foi o último Estado em que estive, lá em
Corrente, para poder ouvir o Prefeito de Sebastião Barros, que esteve aqui com uma liminar, dizendo que não
queria falar – e, para mim, não falar é mais importante
do que falar, isso é uma tolice muito grande –, e ouvindo as crianças abusadas. E eles estão reconvocados
para virem aqui e fazerem uma acareação. O caso de
São Paulo, o caso de Belém, o caso da Ilha do Marajó,
o caso do Rio, do meu Estado, o Espírito Santo.
Então, as pessoas sabem de tudo, elas militam em
tudo, elas querem tudo, elas falam de tudo e elas estão ávidas por saber sobre o problema que estamos vivendo.
Ontem, falei para o Conselho de Pastores, em
Barra Funda, no Estado de São Paulo, para centenas
e centenas de líderes. E, ontem à noite, falei para o
Conselho aqui, em Brasília, para centenas e centenas
de líderes. As pessoas estão criando movimentos nas
suas comunidades.
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E, sendo Senador, sem ter vergonha de andar na
rua. Aliás, sendo cumprimentado pelos populares pelo
trabalho feito na defesa das crianças; cumprimentado
pelas famílias em todos os lugares, desde aeroportos
até lugares mais longínquos. Por onde tenho passado,
as pessoas estão ávidas para o trabalho, para aquilo
que vem acontecendo.
Sr. Presidente, há algo muito importante: é que
as coisas que aconteceram no Senado nesses últimos
tempos não permitiram que a sociedade recebesse
como deveria receber as informações.
Sr. Presidente, na quinta-feira retrasada, antes
de começar o recesso, foi votado, por unanimidade, no
plenário deste Senado a alteração do 244, do Estatuto
da Criança e do Adolescente, que já seguiu para a Câmara. Sabe o que é isso, Senador Mão Santa? Onde
a criança de zero a 14 anos for encontrada para abuso, se dará o perdimento do bem móvel e imóvel onde
a criança for abusada. Isso quer dizer o seguinte: se
ela for abusada num motel, vai perder o motel; se for
encontrada uma criança de 13 ou 14 anos num posto
de gasolina, vai perder o posto. Vai perder o hotel, vai
perder a pousada, vai perder o caminhão, vai perder
o táxi, vai perder o imóvel, até a Igreja. Por que estou
falando em Igreja? Porque tem milhares de religiosos
no Brasil abusando de crianças.
Senador Mão Santa, eu tenho imagens de religiosos abusando de crianças em cima do altar! Do altar!
Eu tenho imagens! A nossa mente não alcança isso.
É a própria degradação da humanidade e que requer
que todos estejamos juntos.
Nessa mesma lei, tornamos crime hediondo o
crime de abuso de criança de 0 a 14 anos de idade.
Agora, essa lei já foi sancionada pelo Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva na sexta-feira próxima passada. É
lei no Brasil! Olhem só que maravilha! E o Brasil ainda
não tomou conhecimento.
Olhem só o que é lei no Brasil:
Mudou-se o nome dos títulos dos crimes de natureza sexual para “crimes contra a dignidade sexual”,
em vez de “crimes contra os costumes”.
Tipiﬁca-se o “estupro de vulnerável”: qualquer
ato libidinoso contra menores de 14 anos ou pessoas
com deﬁciência mental, com pena que varia de oito a
15 anos de reclusão.
Vou ler de novo: tipiﬁca-se... Agora há um tipo penal chamado de “estupro de vulnerável”: qualquer ato
libidinoso – olha só, não é só conjunção carnal – contra
menores de 14 anos ou pessoas com deﬁciência mental,
com pena que varia de oito a 15 anos de reclusão.
Prestem atenção, desgraçados, desgraçados
compulsivos, que submetem crianças ao abuso!
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Sabe por que estou falando isso, Senador Mão
Santa? Porque tem um tipo de pedóﬁlo na sociedade que
só quer abusar de criança com Síndrome de Down. Há
um tipo de pedóﬁlo que só quer abusar de criança com
lesão mental e na cadeira de roda, criança deﬁciente,
criança com aspecto doentio, criança desnutrida.
Deﬁniu-se, objetivamente, que a relação sexual com
menor de 14 anos é estupro. Prestem atenção, tarados
de plantão: deﬁniu-se, objetivamente, que a relação com
menor de 14 anos é estupro. Isso acaba com a discussão
sobre a presunção do 224 ser relativa ou absoluta.
Todas as presunções do 224 são revogadas nessa nova lei.
Se houver participação de quem tenha o dever
de cuidar ou proteger a criança (se houver a participação dessa pessoa), o tempo de condenação será
aumentado em 50%. Ou seja: a mãe permitiu; o pai
permitiu; o pai levou; a tia facilitou, então terá 50% da
pena aumentada. O autor de estupro contra maiores
de 14 anos e menores de 18 anos – olhe bem – será
punido com oito anos a 12 anos de prisão. Atualmente,
a pena varia de seis a 10 anos.
Para qualquer crime sexual que gere gravidez –
olhe só, preste atenção, Brasil! –: para qualquer crime
sexual que gere gravidez – lá, em Roraima, tinha uma
menina de oito anos e outra de 12, grávidas do Procurador, que tomou 259 anos de cadeia; parabéns ao
Dr. Jarbas que sentou a caneta nesse peste – (eu não
sei como a taquigrafa escreve peste; mas, se não tiver
como, eu falo outro termo, eu falo outro termo pior), a
pena aumentará em 50%.
Estive em Colatina, no meu Estado, na segundafeira, por ocasião de um grande seminário, que se deu
durante o dia. Quero, aqui nesta oportunidade, parabenizar os organizadores, parabenizar a Unesc, a Universidade, que cedeu o seu campus, a sua estrutura, o
seu ginásio de esportes, com a participação da mídia
local – a Rádio FM 87,9, a Rede Sim, a Televisão Sim,
a TV Gazeta de lá. Quero abraçar o Prefeito municipal,
todos, a Câmara dos Vereadores, o Serginho Meneguelli,
que é o Presidente, enﬁm, havia uns três mil inscritos.
Eu dava uma entrevista a respeito de uma criança, de
dois anos, internada, o pai estava preso – a criança fora
estuprada pelo pai. Então, isto, aqui, cabe.
Agora, eu recebi um telefonema dizendo que em
Açailândia, no Maranhão, está preso o diretor de um
colégio – diretor e professor do colégio mais importante
em Açailândia (terra do meu tio, o Pastor Antônio), uma
grande cidade, de gente boa, onde já estive fazendo
audiência pública de gente boa – porque estuprou a
netinha de três anos de idade. Então, vejam: se houver
a participação de quem tem o dever de cuidar e proteger a vítima, o tempo de condenação será aumentado
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em 50%. O autor do estupro contra maiores de 14 e
menores de 18 será punido.
Para qualquer crime sexual que gere gravidez,
a pena aumentará em 50%. Se, no ato, a vítima contrair alguma doença sexual – lá em Roraima, a menina
estava com doença venérea, a que estava grávida do
Procurador – haverá acréscimo de um sexto à metade
do tempo de condenação. Mas a lei no Brasil não retroage; se retroagisse a pena dele iria aumentar.
Se o estupro resultar em morte... Eu tenho caso de
pai preso, no meu Estado, que estuprou a ﬁlhinha de dois
anos. A bichinha morreu, e ele achou pouco, enﬁou um
cabo de vassoura no ânus da criança, tirou a mucosa. V.
Exª é médico; há dois médicos na Mesa. Fui ouvir esse
cara-de-pau, coloquei a foto da criança na frente dele, e
ele disse: “É minha ﬁlha”. Se o estupro resultar em morte,
a pena máxima, que atualmente é de 25 anos – preste
atenção – de prisão, passa para 30 anos.
O autor do assédio sexual a menores de 18 anos
– prestem atenção, tarados de plantão...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Desculpe interromper, mas são 18 horas e 30 minutos.
Regimentalmente, terminaria a sessão, mas vamos
prorrogá-la por mais meia hora, para que V. Exª conclua
e o orador inscrito, Senador Mozarildo, possa falar. V.
Exª estava falando de Roraima, Estado que ele representa. Prorrogo a sessão por mais meia hora.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É bom
prorrogar até porque o ator hoje é o Zezinho, que está
sendo ﬁlmado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não fale mais, não, que assim ele vai querer pedir
para falar pelo art. 14.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Atualmente, é de 25 anos, passa para 30. O autor de assédio
sexual a menores de 18 anos, que hoje é apenado entre
um e dois anos de reclusão, terá a pena aumentada de
um ano e quatro meses a dois anos e oito meses.
A nova lei também estabelece que tanto homens
quanto mulheres podem ser vítimas de crime contra a
liberdade e o desenvolvimento sexual. Deixa de existir
o crime de atentado violento ao pudor, mas homens
podem ser vítimas de estupro. Antigamente, falava-se
em estupro só para mulher, só menina, não menino.
Agora, inclui-se o homem.
Dessa forma, acaba a possibilidade de negar a
continuidade delitiva entre estupro e atentado violento
ao pudor, como a jurisprudência que o STJ vinha negando, mas pendente de análise pelo Pleno do STF –
aquela decisão do STJ, que mandou soltar Zequinha
Barbosa e o técnico dele, dizendo que as crianças
eram prostitutas. Pelo amor de Deus, Ministro de Tribunal Superior! Ministro, não existe criança prostituta,

Sexta-feira 14

511

36093

não, Ministro! Criança é levada à prostituição. Ministro
de Tribunal Superior dizer que uma criança de treze
anos é prostituta... É um negócio difícil isso. V. Exª não
precisa nem evocar a paternidade nem a maternidade. Isso não é sentimento para quem tem pai e mãe.
É sentimento de quem tem alma.
Para o tráﬁco de pessoas no País a pena será
de dois a seis anos de reclusão, enquanto a modalidade internacional será apenada com três a oito anos,
sendo aumentada em 50% no caso de a vítima ser
menor de 18 anos.
Há crianças passando pelo Marajó, indo para a
Guiana Francesa; crianças nossas levadas. Ó, quero
avisar ao pessoal que a CPI está indo de volta lá para
o Marajó. Nós estamos voltando lá.
Mudou a redação do delito de casa de prostituição.
As ações penais de natureza sexual passaram a
ser públicas, incondicionadas e não mais privadas.
Serão públicas incondicionadas se a vítima tiver
menos de até... Sabe o que isso quer dizer? A ação só
podia ser aberta se pai e mãe ﬁzessem a denúncia e
autorizassem. Se pai e mãe não autorizassem, dissessem: “Não, eu não quero, não, porque vai expor meu
ﬁlho, vai envergonhar minha família, foi acontecido na
igreja, a gente não quer expor porque é o padre, não
quer expor porque é o pastor. Nós vamos embora da
nossa cidade, não pode fazer.” Então, ninguém fazia.
Esperava a criança fazer 18 anos e, com 18 anos, ela
tinha seis meses para fazer a sua denúncia. Passaram seis meses, não ﬁzeram a denúncia, cai o crime
e o molestador deixava de responder por esse crime.
Agora não, Senador Mão Santa, as ações penais de
natureza sexual passaram a ser públicas. Querendo
ou não a família, o Ministério Público pode fazer a denúncia, incondicionadas e não mais privadas.
Serão públicas incondicionadas se as vítimas tiverem menos de 18 anos, ou seja, deﬁciente vulnerável,
independentemente da situação ﬁnanceira e relação
familiar. Que maravilha!
Agora, eu pergunto: Estão resolvidos nossos problemas de pedoﬁlia no Brasil? Não, não. Nós temos o
tipo penal a ser votado, e eu gostaria de pedir sua ajuda,
Senador Mão Santa, porque já votamos. Nós precisamos
que a Mesa do Senado volte ao normal para acelerar,
para votar tudo que diz respeito à criança. Alteração no
Código Penal brasileiro, 30 anos sem progressão de regime, rastreamento eletrônico até a morte. Segundo, 10
anos para o bolinamento, manipulação de órgão genital
de criança. O descarado manipula uma criança, põe a
mão dentro da calcinha de uma criança, tira o calção
de um menino, manipula o órgão genital da criança, faz
sexo oral, mexe na sexualidade e depois vai preso. O
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advogado bota a gravata e fala: “Sr. Juiz, Sr, Juiz, o meu
cliente não penetrou essa criancinha de três anos.” Que
coisa absurda! “Sr. Juiz, ele é inocente, ele não penetrou,
ele só bolinou, só fez sexo oral, não tem lei para isso.”
Agora terá. Nós já votamos na CPI, precisamos votar
aqui no Senado para ir para a Câmara com muita rapidez que qualquer bolinamento, qualquer manipulação de
órgão genital de criança é crime. O sujeito que faz isso
é um pedóﬁlo. Ele está ali para saciar a sua lascívia, e
nós temos que reagir muito rapidamente.
Nossos problemas estão resolvidos? Não. Criança abusada, criança estuprada, criança lesionada. Aí
alguém fala: “É, também não tem polícia na rua”.
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O caso
não é a polícia, porque a polícia não foi criada para criar
ﬁlho de ninguém. Criar ﬁlho é privilégio de pai e mãe, é
dádiva de Deus. A polícia não pode criar os meus ﬁlhos
nem criar os do senhor. A polícia tem de criar os ﬁlhos
dela. A polícia age depois de a porta arrombada.
O Ministério Público está ávido e, agora, tem legislação para denunciar o pedóﬁlo. Estão resolvidos os
nossos problemas? Não. A Justiça agora tem lei para
punir. Estão resolvidos os problemas? Não. Como o
nosso problema será resolvido? O nosso problema
será resolvido a partir da família.
A família precisa entender o seu real papel. Estamos vivendo num País de abuso, abuso, abuso. Não é
caso isolado. Essa máscara caiu. Com a CPI da Pedoﬁlia,
revelou-se, descortinou-se o véu. O monstro está revelado. Trata-se de um País que usa mais crianças do que
drogas. Já tem mais gente abusando de crianças do que
usando drogas no Brasil. Estamos diante de um grande
monstro. Como fazer? As famílias precisam reconhecer
o seu papel. As famílias precisam tomar paternidade da
sua situação e chamar para si a responsabilidade, entendendo, pois, que os ﬁlhos de vocês que estão me ouvindo
em casa são ﬁlhos meus, que os seus são ﬁlhos meus,
os ﬁlhos de todos nós são ﬁlhos nossos.
O que a família precisa aprender, Senador Mão
Santa? Primeiro, quem é o pedóﬁlo. A família precisa
aprender quem é o pedóﬁlo. O pedóﬁlo, Senador Mozarildo, é uma sombra. Ele age no escuro. Pelo pedóﬁlo qualquer um põe a mão no fogo. É alguém acima
de qualquer suspeita. Ele não é truculento, ele é uma
pessoa amável, fácil de fazer amizade. De cada dez
casos, seis têm pai no meio. Pode ser um tio, pode ser
o próprio avô da criança, pode ser o melhor empregado, pode ser aquele sujeito que leva as crianças para
a escola, pode ser o sujeito que dirige a van, pode ser
aquela pessoa do relacionamento, pode ser marido da
sua melhor amiga, que ﬁca com os seus ﬁlhos em casa
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para dormir enquanto você viaja, pode ser o sacerdote
da sua igreja, seja qual credo for, pode ser alguém na
creche, pode ser alguém na escola. Então, é preciso
saber quem é ele. Como eles agem? Eles não são
truculentos. O estuprador é truculento. Ele cerca uma
mulher de 80 anos, joga-a no matagal, estupra-a, sacia
sua lascívia, vai embora, deixa-a sangrando e chorando. Mas o que ele fez com uma de 80 faz com uma de
40, com uma de 30, com uma de 13, com uma de 20,
na força, com uma faca na mão, com um 38 na mão,
ameaça de morte e estupra na marra.
O pedóﬁlo não; o pedóﬁlo é amável, um conquistador, gosta de dar presentes, gosta de festejar, tem
sempre alguma coisa na sua casa que chama a atenção da criança, um DVD, um ﬁlme infantil, um balãozinho, uma bola, um bichinho de pelúcia. É alguém que
gosta de presentear, de andar com a criança no colo,
se prontiﬁca sempre a tomar conta dos seus ﬁlhos. O
modus operandis deles é sigiloso. Eles operam, conquistam, oferecem, trocam a emoção, a conﬁança da
criança por um brinquedo, por um doce, por um lanche,
por um tênis. Depois, bolinam a criança, manipulam
a criança; depois, levam para o abuso deﬁnitivo. E aí
impõem o império do medo sobre a cabeça da criança. E o império do medo é sempre assim: “Olha, é um
segredinho nosso. Ninguém pode saber, nem seu pai,
nem sua mãe. Se alguém ﬁcar sabendo, pode acontecer uma coisa ruim”. E a criança, debaixo do império
do medo, começa a sinalizar.
E mãe e pai precisam aprender, perceber uma criança abusada. Uma criança abusada dá sinais. Primeiro,
uma criança abusada volta a fazer xixi na cama; se nunca
fez, vai fazer. Uma criança abusada cai em rendimento
na escola; uma criança abusada come compulsivamente,
porque ﬁca nervosa, ou para de comer; ﬁca depressiva,
tem depressão; de noite, tem pesadelo, grita, dormindo;
reclama de dor nas pernas; ou ﬁca malcriada, mal-humorada. Era uma criança dócil, não é mais. Só quer dormir
na casa da coleguinha, só quer estar na casa da tia, não
quer mais dormir em casa, não quer mais ir à escola, não
quer ir mais à creche. Quando você fala na casa da vovó,
ela reage, porque ela está sendo abusada por alguém ali.
Quando tem festa de família, alguns chegam, ele corre e
se esconde atrás de você. Criança abusada dá sempre
um sinal. E é preciso perceber.
Mas a quarta coisa mais importante, Senador Mão
Santa, é imunizar uma criança. Nós estamos vivendo
abuso de criança de um ano de idade. Senador Mão
Santa, eu tenho imagens – já falei aqui – de médicos
abusando de criança de vinte dias de nascida. Eu tenho imagens de criança de um ano sendo abusada.
E eu tenho imagens de crianças de dois, três anos,
amarrada, recebendo conjunção carnal, criança que foi
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brincar na casa do tio, na casa do amiguinho do lado.
Então, o mar não está para peixe.
Então, é preciso pai e mãe imunizar criança. Como
imunizar a criança? É preciso quebrar os tabus. É pegar
a criança, na hora do banho – a mãe, pai não – e dizer
assim: “Meu ﬁlho, isto aqui é seu órgão...”. Criança não
entende o que é órgão genital. Mas falar assim: “Meu
ﬁlho, isto aqui é seu piu piu”...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu não
sei como se fala nos outros Estados, mas, sei lá... “Este
aqui é seu piu piu”, “Isto aqui, minha ﬁlha, é sua perereca.
Aqui é seu bumbum”. É assim que tem que fazer: “Isto
aqui, Papai do Céu deu para fazer xixi. Ninguém pode
tocar, ninguém pode botar a boca aqui, ninguém pode
colocar o dedo, ninguém pode. Carinho em criança, meu
ﬁlho, faz no rosto, faz na mão, faz na testa. Quem põe a
mão aqui não gosta de você, não gosta de papai, não
gosta de mamãe. Ele quer ver você triste, ele quer ﬁcar
alegre e deixar você triste. Você vai crescer um homem
triste, você vai crescer uma mulher triste, você vai chorar
de noite, vai ter pesadelo. Meu ﬁlho, se alguém ﬁzer isso,
você corre, você grita. Se alguém lhe der um doce, der
um brinquedo, der um lanche, tentar botar a mão na sua
cuequinha, dentro da sua calcinha, você fala: ‘Mamãe
falou que não pode, que está errado. Não é aí que faz
carinho em criança’. Grita, corre, conta para mamãe”. E
aproveita e pergunta logo se alguém já não fez.
É preciso imunizar, com informação, os nossos
ﬁlhos, porque o abuso acontece em todos os lugares.
E não é em todos lugares que nós...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Já
encerro, Sr. Presidente.
...que nós entramos com eles. Sr. Presidente,
cabe a mim usar esta tribuna, porque são milhões de
brasileiros que me mandam e-mails. E eu não posso
ir à escola de cada um, não posso atender audiência
pública em todos os lugares, mas acho que o de mais
importante que tenho tratado por aí, neste Brasil afora,
é de falar de lei, nova lei, lei a ser feita, lei a ser criada, termo de ajuste de conduta, quebra de sigilo, descoberta de pedóﬁlos – pedóﬁlos e pedóﬁlos –, o mais
importante é ensinar a família a cumprir o papel dela, a
partir do momento da orientação, da imunização, com
as informações a serem dadas às crianças. A partir da
família. Porque o papel de imunizar, de criar, não é da
polícia, não é da classe política, não é do Ministério
Público, não é da Justiça e nem de Conselho Tutelar,
é da família. Porque Justiça, Polícia e Ministério Público agem depois de a porta ter sido arrombada. E o
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que nós não queremos é porta arrombada, porque não
queremos ver crianças abusadas no Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PMDB – PI) –
Após brilhante pronunciamento do Senador Magno Malta,
esclarecendo a sua campanha na CPI de Combate à Pedoﬁlia, vamos aos expedientes que há sobre a mesa.
Em votação o Requerimento nº 1.014, de 2009,
de autoria da Senadora Ideli Salvatti, para participação
para a participação de Sua Excelência, como Presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças
Climáticas, de Audiência Pública Regional da mencionada Comissão com os membros da Comissão de
Turismo e Meio Ambiente da Assembléia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, na Cidade de Florianópolis, conforme Requerimento nº 034/2009-CMMC,
aprovado na Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada pela Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.020, DE 2009 - PLENÁRIO
Comissão Temporária de Estudo da Reforma do
Código de Processo Penal, responsável pela análise
do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, e proposições conexas, requer, na forma do art. 374, XVI,
do Regimento interno do Senado Federal (RISF), que
os prazos ﬁxados para suas atividades sejam aumentados até o quádruplo ﬁxando-se novo calendário para
apresentação de emendas, dos relatórios parciais, do
relatório do relator-geral e votação do parecer ﬁnal.
Justiﬁcação
A Comissão Temporária já havia solicitado a duplicação dos prazos de suas atividades, conforme Requerimento nº 777, de 2009, aprovado pelo Plenário
do Senado Federal em 24 de junho de 2009.
Ocorre que a fase de audiências públicas ainda
não foi encerrada. Realizamos audiências muito proveitosas em Brasília e nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre, contando com
a presença de diversas autoridades e entidades que
representam magistrados, promotores de justiça, advogados, defensores públicos, delegados e professores
de processo penal. Estão previstas, ainda, audiências
para Goiânia e Vitória, além das que pretendemos realizar em Brasília.
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Consideramos essa fase de extrema importância para a conclusão dos trabalhos. É preciso ouvir os
operados do direito que atuam diretamente no sistema
de justiça criminal para colher todos os pontos de vista e dar legitimidade à proposta em construção. Não
há outro caminho para incorporar ao novo Código de
Processo Penal todas as contribuições dos diversos
segmentos envolvidos.
Por essas razões, requeremos a prorrogação
máxima dos prazos, conforme prevê o art. 374, XVI, do
RISF, para que possamos analisar todas as sugestões
com o tempo e o cuidado adequados, sobretudo considerando a complexidade e extensão do Projeto de Lei do
Senado nº 156, de 2009, e das dezenas de proposições
que lhe foram anexadas por força regimental.
Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
São os seguintes os novos prazos da Comissão:
Relatório do Relator-Geral: 17.07.2009 a 27.08.2009;
Parecer Final: 28.08.2009 a 25.09.2009.
Convidamos para usar da tribuna o Senador
Mozarildo Cavalcanti, que representa o Estado de
Roraima.
Depois, V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Senador Mão Santa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores
telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio
Senado, eu sou daqueles que acreditam muito na
atividade parlamentar. E tenho razões para acreditar.
Primeiro, quando Deputado Federal, eu, em meu primeiro mandato, consegui aprovar três leis que foram
fundamentais para o meu Estado. A primeira autorizava
a criação da Universidade Federal de Roraima, foi, de
fato, sancionada pelo então Presidente Sarney. Criada
e instalada, hoje é uma universidade já consolidada,
com cerca de 29 cursos superiores. Já formou várias
turmas. Só de Medicina, já é a décima turma que forma.
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Mas há várias turmas já formadas, antes de Medicina,
que é um dos cursos mais novos.
A Escola Técnica Federal, que depois se transformou
no Centro Federal de Ensino Tecnológico, hoje é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima.
Também como Deputado, apresentei emenda a uma
mensagem encaminhada pelo Presidente Sarney, criando
a Área de Livre Comércio no Município de Pacaraima. Fiz
uma emenda incluindo o Município de Bonﬁm.
E hoje essa matéria também já é lei, embora a Área
de Livre Comércio de Pacaraima, infelizmente, tenha
sido deslocada de Pacaraima para Boa Vista, quando
deveria ter sido mantida em Pacaraima, na fronteira com
a Venezuela, e criada uma nova em Boa Vista.
De qualquer forma, a parte que me coube, Senador Mão Santa, que foi incluir Bonﬁm na fronteira
com a República da Guiana, é hoje uma realidade,
em termos de lei.
E há quatro projetos meus aqui aprovados, Senador Mão Santa, entre outros, que estão na Câmara
dos Deputados e que me deixam bastante angustiados
com a demora com que estão sendo analisados.
O primeiro deles – digo primeiro porque destaco
que é mais uma iniciativa minha na questão da formação, da educação dos jovens do Estado – é um projeto que autoriza também o Poder Executivo a criar um
Colégio Militar na cidade de Boa Vista. Ora, o Estado
de Roraima é o Estado mais setentrional do País. Embora muitas pessoas, inclusive emissoras de televisão
e jornais, muitos políticos importantes, ainda estejam
repetindo que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí, na
verdade, sabemos hoje que o ponto extremo norte do
Brasil está no monte Caburaí, justamente no meu Estado de Roraima. Portanto, o Estado de Roraima é o
Estado mais ao norte, fazendo fronteira com a Guiana
e com a Venezuela. Portanto, até geoestrategicamente
falando, a instalação de um Colégio Militar ali realmente
é muito importante para a formação de proﬁssionais
na própria região. Não quer dizer que todo mundo que
vai fazer o Colégio Militar tenha que necessariamente
seguir a carreira militar, mas a maioria assim o faz.
E é importante que haja o militar realmente formado na Amazônia, com a visão clara de Amazônia;
de preferência, que seja nascido na Amazônia.
O certo é que esse projeto foi aprovado no Senado
e está na Câmara desde 2006, para ser votado.
E quero aqui – vou falar de mais três projetos –
antecipar-me, pedindo ao Presidente Michel Temer, que
tem dado uma dinâmica às votações da Câmara, para
que realmente esses projetos sejam pautados, votados,
porque são projetos... Esse do Colégio Militar é um projeto, como foi o da universidade e o da escola técnica
– que hoje é, repito, o Instituto Federal de Educação,
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Ciência e Tecnologia de Roraima. Quer dizer, já houve
uma evolução para Cefet, Centro Federal de Ensino Tecnológico, e hoje é o Instituto Federal de Educação.
Então, da mesma forma, espero que o Colégio Militar, uma vez aprovado lá na Câmara, venha a ser uma realidade muito em breve. Estamos esperando desde 2006;
já estamos no segundo semestre de 2009, e esse projeto
está ainda lá, entravado na Câmara dos Deputados.
Outro projeto importante, que é uma emenda constitucional, é o que destina meio por cento do Imposto
de Renda e do IPI, que são justamente dois impostos
que formam o bolo que a União, quer dizer, o Governo
Federal, reparte com os Estados e Municípios. Estou
propondo tirar meio por cento, para que os recursos
sejam aplicados nas instituições federais de ensino superior da Amazônia. Ora, estou tirando dinheiro federal
para instituições federais, sequer estou deslocando dinheiro do âmbito federal para o âmbito estadual e para
o âmbito municipal, o que deveria até ser feito. Mas não
estou propondo isso. Não propus isso.
O Senado já aprovou uma emenda constitucional,
que tem um rito demorado, porque é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, vem para o Plenário,
são cinco sessões de discussão, votação em primeiro
turno, depois mais três sessões de discussão, votação
em segundo turno. Isso nós ﬁzemos aqui no Senado.
Outro projeto é o decreto legislativo que, na verdade, também autoriza o Poder Executivo a construir,
no rio Cotingo, mais precisamente na Cachoeira do
Tamanduá, uma usina hidroelétrica, para gerar energia para o Estado.
Aliás, esse projeto já foi preparado do ponto de
vista técnico, com todos os estudos de engenharia,
enﬁm, de impacto ambiental e tudo mais, e não evoluiu, porque há vício. É, inclusive, uma iniciativa do
ex-Governador, já falecido, Ottomar Pinto. Ele não
evoluiu, porque a pretensão da Funai de demarcação
da reserva indígena Raposa/Serra do Sol, que terminou tornando-se realidade, arrastou-se durante muitos
anos. Por isso, o projeto não pôde ser implementado.
Agora, demarcada, não há impedimento, não há óbice, para se construir lá uma usina hidroelétrica, desde
que o Congresso autorize. E o Senado já autorizou, ao
aprovar o decreto legislativo.
E o mais importante: os royalties dessa usina
poderão e deverão reverter em benefício das comunidades indígenas, que estão dentro dessa reserva
imensa, demarcada pelo Governo Lula.
Esse projeto também está na Câmara, para ser
votado, desde o ano passado. Na verdade, foi aprovado
em 2007, mas, desde o ano passado, está na Câmara
e não anda; é um projeto de decreto legislativo, que
não precisa da sanção do Presidente e que também
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– repito – autoriza, não obriga, o Poder Executivo a
fazer. Mas, havendo autorização, o próprio Governo
do Estado pode encarregar-se da construção da usina
hidroelétrica. E essa é uma questão muito importante,
estratégica, até de segurança nacional para nós lá em
Roraima. Hoje, a nossa energia vem da Venezuela, da
usina hidrelétrica de Guri. Se, amanhã, por uma dessas manobras do destino, o Presidente da Venezuela,
seja ele quem for, resolver aumentar a tarifa de forma
exorbitante ou deixar de fornecer energia para o Brasil,
o nosso Estado será afetado de imediato. O pior é que
não podemos achar que isso é impossível. A Bolívia o
fez com o gás. Construímos o gasoduto, e o que a Bolívia fez? Aumentou, de maneira exagerada, a tarifa, o
preço do gás, e o Brasil está agora importando o gás
liquefeito, para beneﬁciá-lo e vendê-lo. Assim mesmo,
sai mais barato do que comprar da Bolívia.
É preciso que tenhamos uma alternativa para
Roraima de energia gerada no próprio Estado. E essa
hidroelétrica do Cotingo – como é conhecida, porque
ﬁca no rio Cotingo –, é uma excelente alternativa. Não
haverá impacto ambiental, e se beneﬁciarão ainda,
como disse, por meio de um percentual dos royalties,
as próprias comunidades indígenas.
O quarto projeto – não vou falar de outros –, que considero também importantíssimo para o meu Estado, para
toda a Região Amazônica, principalmente, e, diria mais,
para todo o Brasil, é o que trata da aviação regional.
Senador Mão Santa, é impressionante que um
país como o Brasil não tenha plano estratégico de médio e de longo prazo. Há aqui uma fábrica de aviões, a
Embraer, que produz jatos e que vende, praticamente,
toda a sua produção para o exterior – para a Europa, para os Estados Unidos. No entanto, o Brasil não
compra os jatos da Embraer. De maneira que, quando
houve essa crise internacional, o que aconteceu? A
Embraer, caindo as encomendas do exterior, teve que
demitir mais de quatro mil funcionários. Enquanto isso,
as empresas de aviação regional não têm estímulos, e
não há voo, para se ir de uma cidade de médio porte
para outra, numa região como a nossa. E, quando há,
ﬁcamos nas mãos de somente duas empresas hoje,
a TAM e a GOL. Antes, eram a Transbrasil, a VASP e
a VARIG; agora são a TAM e a GOL somente.
E pior, a nossa malha aeroviária no Brasil é um
verdadeiro disparate, porque, em muitos lugares... Tenho sempre um exemplo para citar, que é o Sul. Por
exemplo, quem vem do Rio Grande do Sul, para ir à
Londrina, no Paraná, tem de vir a São Paulo, para depois pegar uma outra conexão e voltar a Londrina.
Então, essas questões têm que ser reavaliadas,
e sei que o Ministro Jobim, especialmente o Comando da Aeronáutica, vem, há muito tempo, insistindo na
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mudança dessa realidade da nossa malha aeroviária
nacional.
E não é com grandes empresas. Agora, por exemplo, está-se caminhando para abrir capital para empresas estrangeiras, e não se estimulam as empresas nacionais, que estão voando no Brasil. Poderia citar aqui
inúmeras empresas que já existiram e faliram ou outras
que estão andando aos trancos e barrancos. Só para
citar, lá no meu Estado, há uma que tem sede em Manaus, a Rico, que voava para Boa Vista, no meu Estado,
em Roraima, e que voa para Rondônia e para o Acre.
O que aconteceu no caso especíﬁco do voo Manaus/
Boa Vista? A TAM e a GOL passaram a ter duas freqüências de manhã e duas freqüências à noite. Botaram
um preço, para realmente liquidar com a empresa. Ela,
que voava com um Boeing, teve de retirar-se, porque
não podia competir com as duas grandes. Depois que
a Rico saiu, e também uma empresa que tem sede no
meu Estado, a Meta, que fazia esse trecho, o que aconteceu? A TAM reduziu os voos para uma frequência só,
à noite, aliás, à tarde, e a Gol, para uma frequência só,
na madrugada. Quer dizer, é um cartel. Não é um monopólio, porque não é de uma só; é um duopólio, são
duas empresas monopolizando uma linha aérea.
Aí, com certeza, quando argumentarem, vão dizer
que não há passageiro suﬁciente para cobrir as necessidades. Então, que elas ﬁquem com o voo e permitam
que as outras menores voem em condições. Acho que
é necessário – inclusive, nesse meu projeto, é o que
acontece – criar justamente uma tarifa que permita criar
um fundo, para que o Governo possa... É um adicional
tarifário, na verdade, que se vai cobrar das grandes empresas, para se criar um fundo que permita ﬁnanciar as
pequenas empresas e, com isso, beneﬁciar as cidades
de médio e pequeno porte no Brasil todo. Mas, na Amazônia, em especial, o benefício vai ser grande, porque
somos uma área que corresponde a mais da metade
ou, para ser exato, a 61% do território nacional.
Mas sei que, no seu Nordeste, também, o problema é o mesmo, em cidades e até em capitais. Tem-se
diﬁculdade de sair de uma capital para outra do Nordeste ou de sair de uma capital do Nordeste para vir a
Brasília. Então, realmente, é uma questão que precisa
ser urgentemente repensada.
Eu sei que, inclusive, o Governo ﬁca anunciando
que vai fazer, que vai fazer, e tem lá um projeto que já
andou pelo Senado. É só aprovar aquele projeto e aperfeiçoar, se for o caso, o que tiver que ser aperfeiçoado,
ou aprová-lo e vetar o que lhe for inconveniente. Mas
o importante é que não podemos perder um trabalho
já feito, já feito, aprovado pelo Senado, que está na
Câmara; portanto, basta que – digamos assim – a Liderança do Governo, mediante os partidos aliados na
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Câmara, que são uma maioria folgada, possam votar
e ter esse projeto aprovado.
Então, eu quero fazer este registro. Porque, às
vezes, perguntam: “O que é que você está fazendo lá?”
O trabalho do parlamentar é este: identiﬁcar os problemas do seu Estado, de sua região, do País como
um todo, apresentar os projetos, discuti-los, lutar pelos
projetos e vê-los aprovados e, depois, sancionados pelo
Presidente da República, que ainda tem esse superpoder, que, depois de todo um trabalho de anos, na
Câmara, no Senado, ou no Senado e na Câmara, ele
pode, simplesmente, em uma canetada, vetar o que
ele achar conveniente. E para derrubar um veto aqui, V.
Exª. sabe, Senador Mão Santa, que o Governo possui
uma maioria tão esmagadora, que sequer nós votamos
os vetos, imagine derrubar os vetos.
Então, eu espero e quero aqui fazer um apelo
para que, realmente, a Câmara que, repito, o Presidente Michel Temer tem dado uma dinâmica muito
boa às votações, mas que ela se esforce para votar e
não possa ser – digamos assim – o matadouro ou o
cemitério dos projetos que começam lá ou terminam
lá. Realmente, se nós ﬁzermos uma comparação entre o tempo em que se vota o projeto na Câmara, e
todos que são votados lá, começando por lá, têm de
passar por aqui. E o tempo que passa na Câmara é
muitas vezes maior do que passa aqui no Senado. E
vice-versa, quer dizer, quando começa aqui e vai para
lá também é um tempo enorme.
Então, não se trata de falar mal dos colegas Deputados porque eu fui Deputado por duas vezes e me
considero, como Senador, colega de Parlamento. Portanto, eu sei que o problema não é o de o Deputado não
querer votar. É que o processo legislativo na Câmara é
complexo e, além disto, a Câmara é muito vulnerável
à pressão do Poder Executivo. E nós sabemos que o
Poder Executivo tem dois mecanismos fortíssimos para
entravar o trabalho do Parlamento e depois nós ﬁcarmos
mal na foto junto à opinião pública. E quais são esses
dois mecanismos? A Medida Provisória, que tranca a
pauta para qualquer deliberação que tenha esse tipo
de viés, de pacto, e o outro mecanismo é o controle
do dinheiro público para liberar as emendas para os
Parlamentares. Até mesmo os bons Parlamentares, os
Parlamentares honestos, muitas vezes têm que ceder
a essa coação para poder levar algum dinheiro para o
seu Estado, o seu Município, para a sua universidade,
para o seu posto de saúde.
Então, eu espero e sou daqueles que não tem
desistência nas minhas lutas, até porque, como médico, eu aprendi que mesmo quando o paciente está
muito grave, – não é, Senador Mão Santa? – a gente
não deve nunca desistir da luta. A gente tem que lutar
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até o último recurso disponível. E, portanto, eu não
perdi a fé no Parlamento brasileiro. Pelo contrário, eu
quero dizer que, apesar dos momentos que vivemos,
se a democracia não é um regime – digamos assim –
santo ou, talvez, o idealizado por muita gente, não há
dúvida de que é o melhor que existe.
E só pode haver democracia se o Parlamento, a
representação popular da Câmara e do Senado existir; se o Poder Judiciário funcionar adequadamente e
se o Poder Executivo não usurpar exatamente o que
manda a Constituição e as leis do País.
Encerro, Senador Mão Santa, fazendo mais uma
vez esse apelo não só ao Presidente Michel Temer, mas
às lideranças dos partidos aliados e também aos de
Oposição. Por exemplo, no que tange à Emenda Constitucional que destina esses recursos para as instituições federais de ensino superior na Amazônia, que,
no meu Estado, por exemplo, se for aprovada, tanto a
universidade quanto o Instituto Federal de Educação
Tecnológica vão multiplicar por três o seu orçamento. E aí, o que acontece? Nesse caso da PEC, falta o
PSDB indicar os membros da Comissão Especial que
tem de analisar a Emenda Constitucional. Amanhã vou
fazer uma visita ao líder do PSDB na Câmara, vou pedir o apoio do líder do Governo na Câmara para que
a gente possa aprovar essa Emenda Constitucional.
Para isso, eles precisam nomear os membros. Mas
se não nomeiam os membros da Comissão Especial
não há apreciação. Se não há apreciação, o Plenário
não pode votar.
Então, encerro dizendo que é preciso que, a
exemplo do que fazemos na Medicina, todos os proﬁssionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, quando
há uma doença grave, o bom, a cura só se obtém pelo
enfrentamento. O momento é de enfrentar as vicissitudes e continuar trabalhando, continuar produzindo,
continuar, enﬁm, cumprindo o dever para o qual fomos
eleitos pelo povo de todos os nossos Estados, que
aqui estão representados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com seu brilhante pronunciamento, o Senador Mozarildo Cavalcanti, com a sua vivência, adverte o Governo Federal.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª vai meditar, reﬂetir e levar ao Luiz Inácio o pronunciamento do Senador
Mozarildo Cavalcanti.
E está na minha mão aqui, ô Mozarildo, Alvin
Tofﬂer. Atentai bem, ô Suplicy. Você já leu A Terceira
Onda, não? Alvin Tofﬂer?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Já ouvi falar.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Já, pois então vai aprender rapidamente.
No início era o homem procurando alimento e
caça. O homem se ﬁxou, e foi a primeira onda. Está
vendo, Mozarildo? A da agricultura, família, ﬁlho. Dali
a dez mil anos, veio a segunda onda, que foram as
cidades grandes, por causa da indústria, do emprego.
E essa terceira onda que ele prevê é a da desmassiﬁcação, de comunicação, de transporte. Nós estamos
na contramão, ô Suplicy.
Luiz Inácio tem que entender o seguinte: é uma
lástima, isso é propaganda, mentira. O transporte aéreo piorou e muito no Brasil, apesar da Embraer, que
é fruto do ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica,
que recrutava as mentes mais privilegiadas de nossa
geração para o ensino técnico. Ô Suplicy, nos países
avançados, isso se chama linha mamária. Mozarildo
advertiu: havia 400 aeroportos que funcionavam no
País. Só existem cem, Suplicy. Nós somos os pais da
Pátria. Este Senado é feito de homens preparados como
o Mozarildo, que adverte, neste instante, o Governo,
quanto à precariedade e à mentira.
Havia 400 aeroportos que funcionavam no Brasil;
só há 100, Suplicy. E vou dar um exemplo. Ele citou:
para sair lá de Londrina para São Paulo, tem que vir
a Brasília. E eu quero citar o meu Nordeste. Tenho recebido muitos e-mails dos empresários, do Sr. Elias
Tajra, líder empresarial.
Teresina e São Luís, Luiz Inácio, nós estamos
para lhe advertir: “Largue esses aloprados, ouça os
Senadores da República”. Você se lembra de Teresina e São Luís, não é Luiz Inácio? Eu nasci passando
minhas férias em São Luís. Parnaíba, São Luís; no
meio, Fortaleza. Havia transporte aéreo e hoje não
há mais. Quando o sujeito vai hoje comercializar no
trecho Teresina/São Luís, ele vem de madrugada para
Brasília, passa 2 ou 3 horas no Aeroporto de Brasília
e vai para São Luís. Teresina, em Medicina, é muito
avançada, fazem-se transplantes. Eu coloquei o Piauí
na era dos transplantes quando Governador, mas o
avançado se deveu a Leônidas Melo, que foi interventor na era de Getúlio Vargas e botou tenente em todo
lugar do Piauí – era médico.
Então, hoje, para sair de São Luís para se operar
em Teresina, fazer um transplante cardíaco em Teresina, ou um transplante renal, ou de córnea, ele sai lá
de São Luís, vem para Brasília – está vendo, Suplicy?
– e passa quatro horas. Eu era menino, havia: Aerovias, Aeronorte, Aerobrasil e a Panair para transporte
aéreo. O pessoal chamava PTA, “Prepara tua Alma” –
porque de vez em quando caía. E havia esse horror de
empresas a que o nosso Mozarildo se referiu. Agora,
estamos em um monopólio.
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Suplicy, tem que ter uma CPI em cima da GOL
e da TAM. Tiraram as outras todas, e o povo do Brasil
piorou, Suplicy. Aqui é a verdade. Advirta o Presidente
Luiz Inácio que o estão enganando. Faliram todas as
outras; de 400 aeroportos, só 100 funcionam. Então,
não é monopólio, mas são essas duas. Dizem por aí
que o Zé Dirceu é um dos donos da TAM. Eu não sei,
mas é o que dizem. É hora de a gente averiguar.
Ô Mozarildo, bem-vindas as suas reclamações.
Eu já recebi dezenas, centenas de e-mails do povo de
São Luís e Teresina. Para sair de Teresina, tem de vir a
Brasília para ir a São Luís – e são 400 quilômetros. Então, o pronunciamento de V. Exª é uma advertência.
Tenho plena certeza de que Eduardo Suplicy –
ele é positivo, ele é verdadeiro, ele é autêntico –, reconhecendo isso, vai levar ao Presidente Luiz Inácio
essa advertência que estamos fazendo aqui.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª é último orador
inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, acho que
o Presidente costuma sempre estar atento aos pronunciamentos do Senado, inclusive aos do Senador
Mozarildo Cavalcanti. Queria sugerir, então, que possa
o mesmo ser encaminhado diretamente ao Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, o que poderia ser feito através
do Secretário de Assuntos Pessoais, Gilberto Carvalho,
que certamente o encaminhará ao Presidente.
O Senador Mão Santa fez uma referência a alguém que estaria hoje proprietário da TAM. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Vou ser franco, eu não. Tenho o maior respeito pelo
Sr. José Dirceu. Não tenho nada com ele, mas que é
esquisito é. Este País tinha dez empresas aéreas, e
só tem duas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas posso assegurar que não...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu não tenho. É a voz do povo aí.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Nunca soube que o que V. Exª mencionou tivesse
qualquer fundamento, mas...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Estou dizendo o que disseram aí. Ouvi de dois. Porque
é esquisito. Nós não acreditamos em um Senador da
República. Não acredito que este País, que teve dez
empresas, só tem duas. Que progresso é esse? É
muito estranho isso.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas esse processo de concentração do setor de aviação civil já vinha ocorrendo em larga escala antes do
início do Governo do Presidente Lula.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não é isso o que o estudo disse. Está aqui o livro
de Alvin Tofﬂer. Há uma “desmassiﬁcação”. Todas as
empresas grandes, jornalísticas, estão se dividindo
em menores. Essa é a terceira onda, comunicação: os
grandes jornais estão em menor número; em empresas aéreas, é menor. Então, isso está contra o papa
da terceira onda, o professor Alvin Tofﬂer. Devia haver
maior número de empresas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, Mão Santa, primeiro quero aqui reiterar
o apelo que ﬁz ao Presidente José Sarney, também
ao 1º Secretário, Heráclito Fortes, e a V. Exª, como
membro da Mesa Diretora, que sejam logo liberados
os nove rapazes e moças, dois dos quais menores.
Dois deles, pelo que pude testemunhar, já estão sendo acompanhados por seus pais e liberados para as
suas casas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu peço permissão para interrompê-lo. Eu não sei
bem, mas o Senador Heráclito Fortes, que é diretamente ligado, eu o vi telefonando aí, com o professor
Cristovam...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Exato. E eu estava...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
(...) para chegar a uma solução...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu estava...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Então, a Mesa Diretora está atenta.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu vi. Eu não sei o resultado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu
estava ao lado do Senador Cristovam Buarque...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
E eu estava ao lado do Senador Heráclito Fortes.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– (...) e conversei também com o Senador Heráclito
Fortes que determinou que eles sejam logo ouvidos
– será feito o registro – e logo liberados. A documentação será encaminhada à Justiça. Mas é importante
que se diga, pelo testemunho dos próprios nove rapazes e moças e ainda dos jornalistas que acompanharam toda a manifestação, que esses nove rapazes
e moças ﬁzeram uma manifestação aqui no Senado.
A Segurança disse que, como não estão permitidas
manifestações aqui dentro do Senado – e não aqui
no plenário, mas mesmo lá fora, onde estavam –, então, que orientaram aqueles rapazes e moças para
saírem do recinto do Senado Federal. E eles, então,

AGOSTO 2009

Agosto de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

resolveram sair, mas expressaram o seu sentimento
relativo àquilo que acontece aqui no Senado. Ocorre
que, quando estavam se aproximando da saída, eis
que a Segurança do Senado ordenou que eles retornassem e detidos pelo fato de terem manifestado de
maneira pacíﬁca, ordeira, mas falando alto, as coisas
que pensam – críticas, sim, a alguns dos Senadores.
E, por isso, acabaram sendo detidos...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador, V. Exª me permite? Eu não penso não, eu
entendo da democracia. Eu não penso não. Eu entendo,
eu vivo. A democracia hoje é representativa. Não é a
democracia direta. Então, compete àqueles entusiasmados mandar os seus representantes. E nunca na
história deste País houve um Senado tão liberal. Fico
aqui à espera e dou o tempo para qualquer representante, de qualquer segmento, vir aqui externar o pensamento. Esta é a democracia do Brasil, representativa
e simbolizada pela Bandeira, que tem o lema “Ordem
e Progresso”. Nunca houve um Senado tão liberal. Estamos é desaﬁando. Eu ﬁco aqui e franqueio a palavra
para qualquer representante do povo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito bem, Senador Mão Santa. Os Senadores Cristovam Buarque e José Nery estão ali acompanhando
os rapazes e moças até que eles sejam encaminhados para as suas respectivas casas. Não havia entre
eles qualquer servidor do Senado Federal – isso nós
pudemos constatar no diálogo com eles.
Havia um assessor parlamentar de um Deputado do PDT, um funcionário da Câmara Distrital, outro
jovem que era do metrô, mas, sobretudo, eram estudantes quase todos eles, que, aqui, vieram manifestar
seu pensamento de protesto com respeito a alguns dos
fatos que têm caracterizado a vida do nosso Senado
nesses últimos dias. Avalio que é importante que, aqui,
asseguremos a liberdade de manifestação, desde que
feita com ordem e sem violência.
Eu gostaria, Sr. Presidente, de reportar que, ontem, fui convidado a comparecer à Conferência Internacional sobre Governabilidade e Desenvolvimento. O
convite foi feito pelo Presidente da República do Paraguai, Fernando Lugo; pelo Presidente do Congresso
Nacional e do Senado da República do Paraguai, Miguel
Carrizosa; pelo Presidente da Câmara dos Deputados
do Paraguai, Enrique Salyn Buzarquis; e por Federico
Franco, Vice-Presidente da República do Paraguai.
Dessa Conferência participaram, entre outros, como
conferencistas principais, o ex-Ministro da Fazenda e
das Relações Exteriores e ex-Senador da República do
Chile de 1990 a 2009, Alejandro Foxley; Dionisio Borda,
Ministro da Fazenda do Paraguai; eu próprio, que falei
sobre a inclusão social e a renda básica de cidadania,
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traçando um paralelo sobre os programas socais vigentes atualmente no Paraguai que guardam relação
com o Programa Bolsa-Família, e sobre a perspectiva
da renda básica de cidadania; o Sr. Jaime Saavedra,
do Banco Mundial; o Sr. Daniel Kaufmann, do Instituto
Brookings; e o Sr. Roberto García Lopez, Diretor do
Orçamento e Vice-Ministro da Fazenda da República
Argentina, que hoje está no Banco Interamericano de
Desenvolvimento.
Assistiram a esse encontro mais de quatrocentas pessoas, entre as quais quase todos os Senadores e Deputados Federais. Também esteve presente
e acompanhou-me, durante todo o tempo, com toda
a assistência da Embaixada Brasileira em Assunção,
o Embaixador Eduardo dos Santos, que ressaltou o
quão foi bem-sucedida a visita.
Quando me pronunciei sobre a importância do
encontro recente entre o Presidente Fernando Lugo e
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sobre o bom
entendimento havido, especialmente quando eu disse da minha expectativa de que o Congresso Nacional, em especial o Senado, deverá aprovar esse bom
entendimento, praticamente todos os presentes, com
entusiasmo, aplaudiram-me.
Portanto, gostaria de transmitir uma breve notícia sobre o acordo Brasil-Paraguai, porque pude testemunhar a real dimensão política da visita recente
do Presidente Lula àquele país e da declaração conjunta ﬁrmada na ocasião com o Presidente Fernando
Lugo. Essa declaração representa verdadeiro ato de
Estado, que transcende, e muito, a conjuntura política
atual dos dois países. O próprio título do documento
– “Construindo uma nova etapa na relação bilateral”
– evidencia suas ambições, que, certamente, terão
impacto positivo sobre o futuro do Paraguai, sobre a
inserção internacional do Brasil e sobre a realidade
político-social da região.
A declaração tratou, de forma madura e equilibrada, de antigo anseio popular paraguaio, a questão
de Itaipu. O tema gerava muito ressentimento no povo
paraguaio, o que impedia uma avaliação equilibrada
dos reais benefícios da parceria com o Brasil. A frustração paraguaia prejudicava nossa imagem junto aos
vizinhos e contaminava o intercâmbio entre os dois
governos e sociedades.
O diálogo franco entre Lula e Lugo permitiu que
se chegasse a soluções dentro do marco legal do
Tratado de Itaipu e do Direito Internacional que atendem aos legítimos anseios paraguaios sem prejudicar
os interesses brasileiros. Os pontos mais visíveis do
acordo, a correção do valor da cessão de energia e o
início dos estudos para venda da energia paraguaia
no mercado livre brasileiro, representam um aperfei-
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çoamento da parceria binacional. Os benefícios de
longo prazo que continuaremos a obter do bom funcionamento de Itaipu superam em muito os custos de
curto prazo das medidas.
A declaração conjunta não se limitou a Itaipu.
Em suas inúmeras vertentes, o documento constitui
verdadeiro compromisso bilateral com um modelo de
desenvolvimento econômico e social para o Paraguai
mais adequado à integração com o Brasil e ao processo de transformação em curso no nosso País e na
América do Sul.
Não se trata aqui de mero capricho ou de generosidade fútil. Como tem insistido o Presidente Lula, o
desenvolvimento dos nossos vizinhos é do interesse
do Brasil. Parafraseando John Donne, podemos dizer
que nenhum país é uma ilha. Nenhuma nação pode
crescer sozinha. O desenvolvimento de um país se
alimenta de processo semelhante em seus vizinhos.
Vejam o que ocorre na Ásia com o extraordinário crescimento da China.
Mais que interesse, o Brasil tem o dever de solidariedade com o desenvolvimento econômico e social
de nossa região. Nos últimos anos, o Brasil vem apresentando ao mundo a lição de que o bom desempenho macroeconômico pode e deve se harmonizar com
políticas sociais que geram melhora signiﬁcativa das
condições de vida da maioria da população. O Brasil
pode e deve atuar como indutor do desenvolvimento
econômico e social de nossa vizinhança. O Brasil necessita de vizinhos fortes, para consolidar seu novo papel
no cenário global. O Paraguai não constitui exceção a
essa regra. Várias razões conﬁrmam a profundidade
dessa aﬁrmação.
No plano interno da política paraguaia, como
veriﬁquei em conversas com autoridades, com congressistas e com acadêmicos paraguaios, a declaração conjunta está sendo vista como a verdadeira
refundação não só do Governo Lugo, mas do próprio
processo de consolidação da democracia naquele país.
Aprovado pela cidadania, o acordo sobre Itaipu deu
ao Governo paraguaio o respaldo político necessário
para a continuidade do exercício de fortalecimento da
jovem democracia paraguaia.
Desde a queda de Stroessner, em 1989, o Paraguai vive um longo processo de transição para a democracia. A derrubada da ditadura não foi suﬁciente
para encerrar a hegemonia do Partido Colorado, que
se manteve no poder vinte anos a mais que o ditador.
A vitória de Lugo, em abril de 2008, representou passo
importante para a conclusão da transição democrática. O Paraguai experimenta, pela primeira vez, traços
essenciais da vida democrática: alternância no poder,
fortalecimento das instituições, separação de poderes,
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valorização do papel do Legislativo com a instauração
de um multipartidarismo de fato e de direito e a revitalização das funções de ﬁscalização e crítica por parte
da oposição. Trata-se, no entanto, de projeto ainda em
construção.
O êxito da experiência democrática é importante para consolidar entre os paraguaios a credibilidade
do sistema democrático como forma de governo e a
busca de soluções para os desaﬁos do País. Nós, no
Brasil, aprendemos, com esforço e com luta, as vantagens da democracia. Como resultado obtido por
diversos palestrantes do seminário de que participei,
o debate democrático é requisito fundamental para o
êxito de políticas econômicas e sociais. Amartya Sen,
Prêmio Nobel de Economia, já nos ensinou muito sobre as relações entre liberdade política e desenvolvimento social.
No plano bilateral, o fortalecimento do sistema
político paraguaio, certamente, terá impactos positivos
para as relações com o Brasil. Nesse sentido, a declaração conjunta dos Presidentes Lula e Lugo “destrava”
e “normaliza” o relacionamento bilateral. A declaração
conjunta permite que itens relevantes da agenda bilateral possam ser tratados a partir de agora de forma
aberta e construtiva.
A visita de Lula já produz resultados concretos.
Menos de uma semana depois do encontro presidencial, o Paraguai fez o ato de depósito dos tratados,
assinados no âmbito do Mercosul, que permitirão a
regularização da situação de centenas de milhares de
brasileiros que vivem e trabalham naquele país.
Novos temas de interesse mútuo serão incluídos
no diálogo bilateral de forma produtiva: cooperação técnica, políticas sociais, combate a crimes transnacionais,
como contrabando e o tráﬁco de armas e tóxicos, para
não mencionar o crescente comércio bilateral e os investimentos produtivos de brasileiros no Paraguai.
A construção, a garantia e o aprofundamento da
democracia paraguaia são, em última instância, tarefa dos paraguaios, não dos brasileiros. Ainda assim,
devemos recordar que a estabilidade democrática é
um bem público internacional. A democracia é um
valor que deve ser promovido pela comunidade das
nações. Democracias geram paz e prosperidade sustentáveis. A consolidação do regime democrático na
América do Sul é do interesse do Brasil e da região,
como demonstram as cláusulas democráticas do Mercosul e da Unasul.
Eu já disse que a postura do Brasil diante de
seus vizinhos não decorre de generosidade gratuita.
O Brasil tem interesse na consolidação democrática
e no desenvolvimento social do Paraguai. A declaração conjunta dos Presidentes Lula e Lugo constitui
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instrumento fundamental para a realização daqueles
objetivos. Por essas razões é que defendo a aprovação
das medidas que serão submetidas ao Senado para
materializar os acordos deﬁnidos em Assunção. Mais
do que meras liberalidades em relação a aliados de
momento, trata-se de políticas de Estado na defesa
do interesse nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Suplicy, quero cumprimentá-lo. V. Exª enriquece este Senado.
Tenho um motivo pessoal para ser eternamente
agradecido a V. Exª e ao Senado. Eu me lembro do
Prodetur. O Piauí tinha diﬁculdades nas renegociações de dívida. Não havia nenhum Senador do meu
Partido, e V. Exª, com seu espírito de justiça, foi quem
possibilitou que o Piauí ganhasse o Prodetur. E V. Exª
foi beneﬁciado, porque V. Exª foi passar uma nova lua
de mel no Piauí, e aquele asfalto que o levou a Barra
Grande, a Cajueiro da Praia e a Macapá foi feito justamente com os recursos do Prodetur, em cuja aquisição
V. Exª nos ajudou. Então, é essa a gratidão que tenho
por V. Exª. Mas, além da gratidão, há a admiração pelo
trabalho de V. Exª.
Principalmente agora, temos de reconhecer o
valor de V. Exª nessa relação com o Paraguai. O passado nos deixa perplexos. Na segunda onda, a onda
da industrialização, o capital selvagem da Inglaterra
– no Paraguai, havia o início da industrialização têxtil – induziu-nos a unirmo-nos aos vizinhos Uruguai e
Argentina, e acabamos o parque industrial. Somos três
países irmãos do Paraguai.
Então, V. Exª traduz a grandeza do Senado, buscando resgatar um bom relacionamento, relacionamento
que, no passado, foi vergonhoso.
Reconhecemos também a sensibilidade do Presidente Luiz Inácio, com essa visão, e do extraordinário Ministro Celso Amorim. O exemplo que sempre
seguimos foi o da Europa, que foi reconstruída numa
nova política do Parlamento europeu, com a unidade
da moeda, graças à valorização e ao apoio aos países mais pobres.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª nos enriquece.
Senador Wellington Salgado, que representa a
grandiosa Minas Gerais, V. Exª quer usar da palavra?
(Pausa.)
Só a presença de V. Exª enriquece o Senado da
República. Não entendo como se critica suplente. O
melhor suplente da história foi o estadista Fernando
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Henrique Cardoso. Ele chegou a esta Casa como suplente. Está vendo, Suplicy?
Está aí o Senador Wellington Salgado, com sua
história, com sua genética de dedicação à educação, ao
desenvolvimento universitário. Com essa vocação, tem
sido um brilhante Líder do PMDB. Sei que o Renan tem
sua inteligência, mas V. Exª foi um dos grandes Líderes
do PMDB nesta Casa. Um bem nunca vem só, ele se
agiganta: V. Exª, com essa visão de fazer riqueza, adentra
o Piauí, é hoje um empresário do Piauí, está iniciando
um projeto de plantação de eucalipto, que é a base das
indústrias do papel. Então, temos de lhe agradecer.
Eu queria dizer ao Senador Eduardo Suplicy que
este Senado é muito forte, e nós é que fazemos o Senado. Hoje, a Mesa Diretora se reuniu com estoicismo,
com competência e com visão de futuro, presidida pelo
Presidente Sarney. Os membros da Mesa são Marconi Perillo, Serys Slhessarenko, Heráclito Fortes, Mão
Santa e César Borges, que assumiu o lugar de Patrícia Saboya. Só estava ausente o João Vicente, por
problemas pessoais, mas S. Exª foi representado por
mim e pelo Senador Heráclito Fortes.
Este Senado é muito forte. Senador Eduardo Suplicy, recebi um e-mail, uma carta – V. Exª recebe muitas, assim como o Wellington Salgado –, a respeito de
um crime com o qual o Piauí ﬁcou transtornado.
Uma bela estudante do quarto ano de Medicina,
Tallyne Teles, foi comprar um xampu no shopping. Desapareceu. Desapareceu a bela estudante de Medicina.
Foi encontrada assassinada, com dois tiros na cabeça, em Buriti dos Lopes, num assentamento próximo
à cidade de Parnaíba. A cidade, a sociedade ﬁcaram
estarrecidas. Eis que acabaram prendendo o criminoso.
Era um cearense, e o prenderam lá no Ceará. Era de
uma família muito importante. E já fazia cinco meses
que ele estava solto, com esse negócio de dizer que
ele estava enlouquecido. Mas não estava, não. Era um
drogado. E era de uma família muito importante: Feitosa. E vivia em um hospital com atestado.
A mãe, desesperada pela perda da ﬁlha, a bela
Tallyne Teles, que é da minha cidade – eu fui visitá-la
–, via os pronunciamentos e mandou-me um e-mail,
clamando por justiça. Perdeu uma ﬁlha... O pai dela era
médico, desses que andam lutando, fazendo Medicina
no interior, porque os médicos vivem hoje com muito
trabalho, devido aos pequenos salários.
E eu li, com muita emoção, o e-mail. Estava o
Inácio Arruda, que se incorporou a essa injustiça e
envolveu o Secretário de Cid Gomes. E eu quero dizer
que o criminoso já está no Piauí, preso.
E um chargista, que é um dos melhores do País,
Moisés, comparável só a Péricles, que fazia o Amigo
da Onça, fez a charge. Um simples pronunciamento
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meu, lendo um e-mail... E já está aqui, em charge. O
Governador do Ceará fez justiça e, com a sua autoridade, transferiu o preso para o Piauí. Então, está em
charge: “Caso Tallyne Telles”, que o Moisés colocou.
Tem o Delegado. Aí, o Promotor diz: “Ué! Pensei que ele
tivesse asas de morcego”. Isso porque é um monstro.
Matar uma bela jovem, estudante de Medicina, com
dois tiros na cabeça! É um drogado e era de uma família poderosa no Ceará. O outro diz aqui: “Também não
tem dentes de vampiro nem chifres de touro!”. Porque
se pensava tratar-se de um monstro. E o outro: “Parece um ser humano qualquer...” Aí, o Delegado diz: “É,
só parece, mas não é!”. É um monstro.
Então, isso é para dizer da credibilidade e da força do Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, projeto de resolução que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2009
Dispõe sobre a composição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Acrescente-se o §5º, ao art. 23, da Resolução nº 20, de 1993, do Senado Federal:
“Art. 23. .................................................
§5º É vedada a eleição, como membro
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
de Senador que esteja sendo processado, em
qualquer instância, por crimes contra o patrimônio, a administração pública e as ﬁnanças
públicas, todos do Código Penal, por crimes
contra a ordem tributária, previstos na Lei nº
8.137/90 e leis correlatas, por crimes de “lavagem” de bens, direitos e valores, previstos
na Lei nº 9.613/98, bem como por ações de
improbidade administrativa.”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justiﬁcação
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é um dos
principais órgãos da estrutura legislativa do Senado Federal. Tem a responsabilidade de julgar qualquer Senador,
aplicando-lhe as sanções cabíveis, que vão desde uma
simples censura até perda do mandato parlamentar.
Neste sentido, é imperioso que os seus membros,
titulares ou suplentes, tenham a isenção necessária
para avaliar a conduta ética de seus pares. Este Projeto de Resolução tem por escopo dar transparência
e segurança às ações do Conselho de Ética e Decoro
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Parlamentar, bem como transmitir para a sociedade
um padrão de isenção quanto ao julgamento dos seus
representantes legitimamente eleitos.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 2009. – Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 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 50, de 2009,
que acaba de ser lido, nos termos do art. 235, II, a, do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 197/2009-GSRC
Brasília, 12 de agosto de 2009
Senhor Presidente,
Com referência ao Requerimento nº 975/2009,
aprovado em 11 de agosto de 2009, informo a V. Exª
que em razão do cancelamento o voo que me levaria
de Vitória a Porto Alegre, e com a inexistência de outro
voo com tempo hábil para minha chegada, não pude
participar de audiência pública da Comissão Temporária
de Reforma do Código de Processo Penal, realizada
naquela cidade em 10 de agosto passado.
Respeitosamente, – Senador Renato Casagrande.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O expediente que acaba de ser lido vai à publicação
O Sr. Senador Mário Couto e o Sr. Senador Flexa
Ribeiro enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203, combinado com
o art. 210, inciso I e o § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para
fazer o registro da matéria intitulada “Petrobras ainda
ﬁnancia a fracassada mamona”, publicada pelo jornal
O Globo, em sua edição de 7 de junho de 2009.
A matéria destaca que mesmo após a planta ser
condenada para biodiesel, a estatal repassou verba
para entidades ligadas ao MST e à Contag.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada “Comunicação da
Petrobras tem 1.150 pessoas”, publicada pelo jornal
O Globo, de 3 de junho de 2009.
A matéria destaca que a Petrobras contratou
a empresa de comunicação Companhia de Notícias
(CDN) para ajudá-la a responder aos pedidos de informações por conta da CPI do Senado que investigará
suas atividades. A contratação foi feita apesar de a

estatal contar com um total de 1.150 proﬁssionais da
área de comunicação em todo o país.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está encerrada esta sessão de 13 de agosto de 2009

do Senado da República do Brasil, iniciada às 14 horas

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

e encerrada às 19 horas e 38 minutos.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 38
minutos.)
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Ata da 132ª Sessão não Deliberativa
em 14 de agosto de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa, Mozarildo Cavalcanti,
Mário Couto e Geraldo Mesquita Júnior.
(Inicia-se a Sessão às 9 Horas e 6 Minutos, e Encerra-se às 12 Horas e 11 Minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Brasília, 14 de agosto de 2009, 9 horas e 6 minutos.
Estamos no Senado da República do Brasil. Hoje é
uma sexta-feira. É preciso lembrar: na história democrática do Brasil, nunca antes o Senado da República
se reunia às sextas-feiras; e estamos aqui.
Declaramos aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o
Aviso nº 1123-Seses-TCU-Plenário, do Presidente do
Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1788/2009-TCUPlenário, sobre ﬁscalização realizada na Secretaria de
Vigilância em Saúde – SVS, do Ministério da Saúde,

e na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, com o objetivo de conhecer, avaliar e acompanhar
as medidas de prevenção e combate à epidemia do
Vírus A (H1N1).
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1.123-Seses-TCU-Plenário
Brasília – DF, 12 de agosto de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 010.800/2009-1, pelo Plenário desta Corte
na Sessão Ordinária de 12-8-2009, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, ofício da Presidenta e do Vice-Presidente de Governo da Caixa Econômica Federal que
passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício Caixa Nº 277/2009
Brasília, 29 de julho de 2009
A Sua Senhoria o Senhor
José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
70.165-900 – Senado Federal
Brasília – DF
Assunto: Volume de Contratação da Linha de
Crédito Capital de Giro
Senhor Presidente,
1. Atendendo ao que dispõe o parágrafo 5º do
artigo 1º da Lei nº 11.922/2009, de 13 abril 2009,
enviamos relatório sobre as opções contratadas da
Linha de Crédito Capital de Giro criada pela Medida
Provisória nº 445/2008, de 6 de novembro 2008 e regulamentada pela Resolução CMN nº 3.635/2008, de
13 novembro 2008, para conhecimento desse Congresso Nacional.
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2. Destarte, informamos que as contratações
ocorridas no primeiro semestre de 2009, no âmbito das
Linhas de Crédito de Capital de Giro com recursos do
SBPE destinadas às empresas da Construção Civil,
totalizaram R$35.413.525,02 (trinta e cinco milhões,
quatrocentos e treze mil, quinhentos e vinte reais e
dois centavos) concedidos a 6 (seis) construtoras para
utilização em 9 (nove) empreendimentos.
3. Frente ao orçamento autorizado (R$3bilhões),
as contratações realizadas até então não são expressivas, contudo, para o segundo semestre de 2009, há
a expectativa de aumento no ritmo das contratações,
tendo em vista a alteração na regulamentação do Capital de Giro.
4. Colocamo-nos à disposição para eventuais
esclarecimentos que se ﬁzerem necessários.
Respeitosamente, Jorge Fontes Hereda, VicePresidente de Governo – Maria Fernanda Ramos
Coelho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O expediente vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.021, DE 2009
Tenho sido designado por Vossa Excelência para
participar da Sessão do Parlamento do Mercosul, a
realizar-se nos próximos dias 17 e 18 de agosto, na cidade de Montevidéu, no Uruguai, requeiro, nos termos
do art. 40 do Regimento Interno, licença para ausentarme dos trabalhos desta Casa naquele período.
Em cumprimento do que prescreve o art. 39 do
mesmo Diploma, comunico que do dia 16 ao dia 18
de agosto estarei ausente do País.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 2009. – Senadora Marisa Serrano.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
O primeiro pode ser Mozarildo Cavalcanti.
Mozarildo, recebi uma série de e-mails que comentavam que eu ﬁcava aqui igual ao Sílvio Santos:
como um apresentador. Mas, ao mesmo tempo, os
comentários eram agradáveis, porque realmente, Mozarildo Cavalcanti, saído lá de Roraima, muitos, lá do
extremo sul, podiam não o conhecer, e hoje, de vez em
quando, apresento-o com os traços biográﬁcos.
Então, recebi, Geraldo Mesquita Júnior, do distante Acre - que já foi Bolívia, e apresento os seus
traços biográﬁcos –, realmente, centenas de e-mails
que dizem que isso contrabalançou a campanha negativa que se faz contra o Senado. Foi um piauiense
que mandou um e-mail dizendo que eu parecia um
Sílvio Santos, mas que tinha este lado positivo: que o
Brasil passou a conhecer os valores e que o Senado
somos todos nós. E a Federação é isso, dá uma igualdade do Estado.
Então, está na tribuna Mozarildo Cavalcanti, que
não se apequena a nenhum Senador de grandes Estados, São Paulo ou do Rio de Janeiro. E esta é uma das
razões nítidas da existência do Senado: a Federação,
porque, se houver só uma câmara unicameral, o País
vai ﬁcar na dependência só de três Estados grandiosos: São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Só esses três
juntos têm maioria no Congresso, se for unicameral,
e o bicameral dá essa igualdade.
E o fato, quer dizer, eu recebi muitos e-mails tocando nesse sentido, mas valorizando e agradecendo. Eu até gostei, porque o Sílvio Santos é uma ﬁgura
agradável. Foi lá do Piauí, Dr. Paulo, e dizia: “Você parece o Sílvio Santos”. É uma ﬁgura agradável, porque
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dava animação e apresentava como ele apresenta nos
programas dele.
Então, eu agradeço os inúmeros e-mails nessa
interpretação, mas dá esse sentido de igualdade.
Aí está Mozarildo Cavalcanti, que representa
Roraima, distante, lá na selva amazônica. O Estado
que surgiu agora, novo. Mas o País sabe que ele se
iguala ou supera outros representantes de grandes
Estados, pela sua origem, pelo amor às raízes, pelos
conhecimentos dos problemas na cidade, pela sua
proﬁssão de Medicina. Além de ser Senador, é um
líder de uma instituição secular e respeitosa na constituição da Independência do Brasil e da República,
desde Gonçalves Ledo.
Então, Mozarildo, são essas palavras.
Eu quero agradecer os e-mails. Agora, também,
teve negativo. Ele disse: “Olha, Senador Mão Santa”,
aquele papo de e-mail, “gosto muito, mas noto que,
quando está na tribuna, o senhor tem que ser mais
severo. Ficam os outros...”. Foi de um radialista, que
eu vou procurar agora. Perde a atenção, porque há
conversas paralelas.
Com a palavra, na tribuna, esse líder do Brasil no
Senado da República, Mozarildo. E eles acharam que
isso contrabalançou, porque, aqui, expus currículos notáveis como o de V. Exª, que é a realidade e traduz. Se
aqui tem joio, tem; mas tem muito mais trigo, e V. Exª é
a melhor espécie de trigo da política brasileira.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Senador Mão Santa, que, como sempre,
preside esta sessão de forma muito descontraída e
fraterna.
Quero cumprimentar os Srs. Senadores, as Srªs
Senadoras, os telespectadores da TV Senado e os
ouvintes da Rádio Senado neste dia de hoje, Senador
Mão Santa, sexta-feira, em que não existe deliberação.
Portanto, a sessão é chamada de não deliberativa, isto
é, não são colocadas matérias para votação, sejam
medidas provisórias ou projetos de lei, enﬁm, qualquer
matéria que precise de votação no Senado. É um dia
realmente dedicado ao debate, à discussão dos problemas nacionais e regionais dos Estados.
Ontem, aqui, ﬁz, Senador Mão Santa, uma análise justamente do meu trabalho legislativo, focando
só quatro pontos de matérias desta fase em que sou
Senador da República. Ressaltei, antes, como Deputado Federal, minha crença na atividade parlamentar,
porque foi exatamente na atividade parlamentar que
meu Estado de Roraima mudou muito. Primeiramente,
era um território federal – quando fui Deputado Federal – tanto no período de 82 a 86, como no de 86 a 90,
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quando tive oportunidade de ser também constituinte
– de 86 a 88.
Então, profundas mudanças aconteceram lá justamente pela atividade parlamentar: a criação da Universidade Federal de Roraima; a criação da Escola Técnica Federal, que depois se transformou num Cefet, e
que hoje é o Instituto Federal de Ensino Tecnológico; a
própria criação do Estado, porque éramos um território
federal, e só foi possível essa transformação de território em Estado pela ação parlamentar. Na época, eu era
Deputado Constituinte e comigo estavam colegas do
porte do ex-governador, já falecido, Ottomar Pinto, da
sua esposa, Marluce Pinto, e do ex-Deputado federal
Chagas Duarte. Nós quatro ﬁzemos o trabalho, irmanados, e tendo como objetivo número um, na Constituinte, a transformação do território em Estado.
Precisamos inclusive convencer, Senador Mão
Santa, até os Deputados do Amapá, porque, na época, os Deputados do Amapá achavam que não era um
bom negócio deixar de ser território federal, já que todo
o dinheiro era dado pelo Governo Federal e, portanto,
mantinha os funcionário públicos, mantinha as obras
– num ritmo muito lento, mas mantinha.
Agora, o preço que pagávamos por isso era muito
grande, era o preço de não termos liberdade para escolher os nossos governadores, de não termos liberdade para ter Senadores da República representando a unidade da Federação que nós éramos, porque
território nem sequer elegia o Governador, imagine os
Senadores da República, porque os Senadores justamente representam os Estados.
Como nós éramos territórios, não éramos uma
unidade membro da Federação. Éramos muito mais
uma espécie de autarquia do então Ministério do Interior do que uma unidade da Federação. Costumava
dizer – e tenho essa convicção de maneira muito plena
– que éramos cidadãos e cidadãs de terceira categoria.
Diferentemente dos outros brasileiros, não elegíamos
o Governador, não tínhamos representação no Senado. Nossa representação na Câmara era a metade
do menor Estado da Federação, quatro Deputados
apenas. Mesmo assim, isso já na fase ﬁnal, porque
durante muito tempo o território elegia um Deputado
Federal, depois passou para dois. Só já no ﬁnalzinho
passou para quatro Deputados Federais. Então, era
uma subrepresentação, uma desigualdade terrível na
parte política.
A transformação em Estado, que se deu com a
promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 88,
foi uma verdadeira carta de alforria para os cidadãos
e cidadãs de Roraima. Em 90, já elegemos o primeiro
Governador, que foi evidentemente o ex-Governador
do Território. Foi um batalhador para a transformação
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de Roraima em Estado. Tanto que, como Governador
do Território, já trabalhou com olhar voltado para transformar Roraima em Estado. Fazendo o quê? Primeiramente, fazendo a interiorização da atividade econômica
por meio da colonização, de assentamentos. No seu
Governo surgiram os Municípios do interior mais prósperos do Estado. É o caso de Rorainópolis, São Luiz,
Caroebe, Baliza, Cantá e tantos outros. Na verdade, a
redistribuição, a nova feição política do Estado de Roraima se deu na gestão Ottomar de Sousa Pinto.
Isso realmente preparou, vamos dizer assim, a infraestrutura necessária para que pudéssemos, quando
transformados em Estado, realmente dar um arranque
melhor no desenvolvimento do Estado.
E ele foi o primeiro governador do Estado, portanto, teve a missão também de fazer a institucionalização
do Estado. Foi ele que instalou o Tribunal de Justiça, a
Assembléia Legislativa, teve, assim, a primeira Constituinte estadual, o Tribunal de Contas do Estado. Hoje,
realmente, embora sejamos o Estado menos populoso
do Brasil, temos feição de um Estado. Lá temos uma
universidade federal, como citei aqui, funcionando,
que já formou várias turmas. Estou fazendo um levantamento para depois aqui apresentar, esse quadro de
transformação pela educação que o meu Estado experimentou nesse período, com a formação de várias
gerações, inclusive com uma demanda acumulada que
existia, porque, na época do Território, eu mesmo fui
um dos que quis sair de lá, na época do antigo ginasial,
Senador Geraldo Mesquita, que correspondia hoje ao
ensino fundamental, porque não tinha o ensino médio,
não tinha o 2º Grau. Então, saí para estudar, terminei
me formando em medicina, em Belém do Pará; fui o
primeiro roraimense a se formar em medicina, voltei
para o meu Estado, trabalhei. E, assim, uma geração
de jovens saiu, mas outros tantos, talvez a maior parte,
não puderam sair porque os pais não tinham como pagar os seus estudos fora, porque, por mais que todos
estudássemos, naquela época, em colégios públicos,
tinha a despesa com a pensão, quer dizer, com a hospedagem, a alimentação, os livros, o que realmente
era um sacrifício enorme para as famílias.
Mas, felizmente, formou-se uma geração que hoje
já é até sexagenária e que voltou para lá para trabalhar.
Eu poderia citar aqui inúmeros, como o caso do exGovernador Neudo Campos, atual Deputado Federal;
poderia citar o caso do ex-vice-Governador Salomão
Cruz, que também foi Deputado Federal; o Dr. Robério
Araújo, que também foi Deputado Federal; o Dr. Rodolfo
Pereira, que também foi Deputado Federal. Enﬁm, uma
geração muito ampla de pessoas formaram, voltaram,
participaram ativamente nas suas atividades proﬁssionais e depois enveredaram pela vida pública.
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Eu queria concitar inclusive os jovens de Roraima para aproveitarem a oportunidade de fazer uma
mudança neste País, participando da vida política
do País. Não adianta criar aquela imagem de que
a política é alguma coisa suja; a política não é suja.
Podem existir pessoas sujas que entram para a política, contaminando, portanto, a atividade política. Mas
essas pessoas já eram sujas ou vieram e depois se
corromperam por causa de algumas benesses, mas
isso não pode desestimular os jovens a participarem
da vida política porque, quando não há política, nós
temos uma ditadura. E, numa ditadura, realmente não
há como fazer política porque uma pessoa ou um grupo de pessoas comandam tudo no País, interferem no
Judiciário, no Poder Legislativo, quando não os fecham
deﬁnitivamente. E, portanto, nem sequer as pessoas
podem se expressar.
Tudo na vida da gente depende da atividade política: o estabelecimento do valor do salário de cada
um, dos impostos; das decisões como foi a do caso
da transformação do território de Roraima em Estado,
que foi uma decisão política da Assembléia Nacional
Constituinte de 1988.
Senador Mão Santa, eu quero colocar isso para
dizer que eu acredito ﬁrmemente na atividade parlamentar como acredito na atividade política de um modo
geral. E a atividade parlamentar vai desde a ação de
um vereador de um municipiozinho, como costumam
dizer os grandes articulistas do sul do País, Rio, São
Paulo, Minas, enﬁm, dos grotões, como se referem com
certo desdém a quem mora em um Município pobre do
interior da Amazônia ou do interior do Nordeste. Mas lá
é que estão os cidadãos mesmo, nos pequenos, nos
médios e nos grandes Municípios.
Nós temos visto que o modelo que a Constituinte
previu, de uma República Federativa, em que existisse
de fato uma Federação, não consegue ser implantado,
porque, no fundo, embora nós tenhamos uma Constituição que foi elaborada para um sistema parlamentarista – daí, por exemplo, a existência de medidas provisórias –, na prática, após o plebiscito, manteve-se o
presidencialismo. Mas já que nós gostamos de copiar
tantas coisas dos Estados Unidos, poderíamos copiar,
por exemplo, o modelo do presidencialismo dos Estados
Unidos, em que o presidente é forte, mas o congresso
é igualmente forte. O presidente não faz nada sem que
o Congresso, de fato, aprove, examine, discuta.
Eventualmente o presidente, logicamente, se tem
ou se constroi uma maioria, ele a convence a votar a
favor dos temas que interessam à nação, a todos, e
não a eventual grupo que está no poder. Isso realmente
nos leva a reﬂetir sobre alguns temas.
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Eu falei aqui de educação, citando o caso do meu
Estado. Embora a minha formação seja de médico e
hoje esteja licenciado da minha função de Professor
da Universidade Federal de Roraima, para a qual fui
nomeado por concurso público, entendo que essa locomotiva que é a educação não funciona se as pessoas que dela participam estiverem doentes. Então a
saúde tem que estar colada na educação. Uma pessoa
doente não pode estudar; uma pessoa doente nem
sequer pode ensinar. Um professor doente não vai ter
condições de ensinar adequadamente. Este é o tema
de um pronunciamento que quero fazer, acerca dos
professores.
Recebi um e-mail de um professor aposentado. A
gente fala muito aqui que os professores ganham mal,
e é isso mesmo. Os professores não são estimulados
a se reciclarem, a se aperfeiçoarem. Agora o Governo
Lula está lançando um programa de capacitação dos
professores. Agora. No penúltimo ano de oito anos de
mandato.
Quero hoje entrar mais propriamente o problema
da saúde. Como disse, não pode uma pessoa estudar,
atividade que é fundamental para as transformações,
se não houver saúde. Como está a saúde do Brasil?
Nós sabemos – não é, Senador Mão Santa? –, acho
que todo brasileiro sabe que está um caos. Está um
caos porque realmente não existe interesse em uma
política nacional de saúde séria.
Eu até tenho ouvido e lido algumas análises sobre o currículo do atual Ministro da Saúde, que é um
homem realmente preparado como sanitarista, é um
homem que tem conhecimentos da área que ele está
administrando, conhecimentos com base na parte
sanitária, mas creio que ele não conseguiu (se é que
tem, ele próprio) não conseguiu formar uma equipe que
administre a saúde de maneira competente.
Porque uma coisa é exercer, por exemplo, a medicina, é exercer qualquer atividade da área de saúde;
outra é administrar recursos, é administrar um posto de
saúde, um hospital, é traçar planos de combate efetivo
às doenças, é ter uma noção profunda e estratégica
das doenças que atacam o País em cada região ou
no País como um todo.
Estamos vivendo agora um momento em que
toda a população está receosa, amedrontada com
essa onda de gripe que é a Inﬂuenza A, e aí se coloca entre parênteses (H1N1) para identiﬁcar o tipo de
vírus, e que foi batizada, lá nos Estados Unidos, de
gripe suína, numa verdadeira injustiça aos suínos e
aos suinocultores. Na verdade, esta é uma gripe da
humanidade, e é preciso que a gente encare esse problema com muita seriedade e não manipulando dados,
não escondendo da população a realidade da doença.
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Está havendo, mas acho ainda tímida a campanha de
esclarecimento, a campanha epidemiológica, a campanha de prevenção de fato.
É muito forte, neste Governo – aliás, li hoje nos
jornais –, a questão da publicidade. O Presidente Lula
vetou a limitação que o Congresso queria impor aos
gastos com publicidade e com diárias no ano que vem.
Por quê? Porque ele quer fazer propaganda e viajar
muito; todo o seu time viajar muito. Então, deveria
economizar em publicidade, deveria economizar em
viagens desnecessárias de Ministros para lá e para
cá, de assessores de Ministros para lá e para cá. Esse
dinheiro poderia ser investido na saúde de um modo
geral; desde a formação dos proﬁssionais de saúde,
na remuneração de todos os proﬁssionais, desde os
técnicos administrativos até os que exercem, de fato, a
ponta do trabalho com a saúde, investir, por exemplo,
no controle de qualidade dos medicamentos. E aqui
eu trouxe Senador Mão Santa, a última reportagem de
uma série que o Correio Braziliense está publicando,
desde o domingo passado, sobre a pirataria na área
da medicina: a falsiﬁcação de remédios, o roubo de
medicamentos, a falsiﬁcação desses medicamentos, o
número de mortes causadas por esses medicamentos,
inclusive contrastes para fazer Raios X, o uso de próteses de fêmur, de pinos para coluna, tudo falsiﬁcado.
E, pior: quem são as vítimas dessa situação? São
os pacientes, as pessoas que procuram os serviços de
saúde. E aí atinge toda a comunidade. Mas o Governo
é muito tímido numa ação global de saúde. E olhe que
dispõe de um plano ou de um modelo, o Sistema Único
de Saúde (SUS), que, se fosse seriamente executado,
seria perfeito. Aliás, a ﬁlosoﬁa do SUS é copiada por
alguns países. Infelizmente, a aplicação desse modelo
está vencida, vencida mesmo, porque precisa haver
uma atualização, já que ela foi feita há vinte e poucos
anos, e não tem sido aplicada adequadamente.
Vejam bem: aqui, já denunciei várias vezes o roubo na área de saúde. A Funasa realmente é um antro
de roubalheira. Para onde se vira, no Brasil, há uma
denúncia contra a atuação da Funasa. É em tudo. Lá
em Roraima, recebi uma denúncia esta semana, que
várias dezenas daqueles “fumacês” para o combate à
dengue estão quebrados, guardados lá no depósito. E,
daqui a pouco, quando as chuvas pararem na região,
novo surto de dengue teremos.
Voltando ao tema gripe A, os dados que levantei
ontem mostraram que tivemos 192 mortes no Brasil,
até ontem. Se houvesse morrido só um já seria grave,
imaginem 192! É muito grave. Mas aí, perguntamos:
quantos morrem de dengue, por ano, no Brasil por ano?
Várias centenas. Quantos morrem de febre amarela?
Quantos morrem de malária? Vimos, recentemente,
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alguns casos. Matéria publicada no jornal Folha de
Boa Vista e também no site do Cimi, mostra um surto de malária entre os índios ianomâmi, um surto de
malária gravíssimo. E aí, cadê a política de saúde para
as áreas indígenas? Tudo está nas mãos de ONGs,
que pegam o dinheiro, botam-no no bolso e deixam
os índios morrerem. Então, é isso. Por um aspecto,
o Governo terceiriza a ação de saúde ou a privatiza,
porque coloca na mão de ONGs desqualiﬁcadas, despreparadas, sem condições técnicas de exercer, e, por
outro lado, na parte estatal, é um caos a administração
da saúde no País.
Há um projeto, está na Câmara, para melhorar
o Sistema Único de Saúde, o SUS, através de fundações públicas, mais ou menos no modelo do que é a
rede Sarah, um exemplo de administração de saúde
para o Brasil.
Quero dizer, Senador Mão Santa, que, se de um
lado temos a pirataria – e eu estou pasmo, e já o disse
aqui –, agora, com o fechamento dessa reportagem
do Correio Braziliense junto com o jornal O Estado de
Minas, vamos convocar as pessoas para explicarem
à Subcomissão de Saúde da Comissão de Assuntos
Sociais essa questão. É grave demais para ﬁcarmos
somente na leitura ou na denúncia feita da tribuna.
Precisamos, realmente, nos aprofundar.
Essa questão está atemorizando os brasileiros
hoje, e com razão. Quero dizer aqui, como médico, que
realmente todos têm de estar muito atentos a essa doença, a Inﬂuenza A (H1N1) para falar cientiﬁcamente,
popularmente chamada gripe suína. Tenho prestado
atenção às entrevistas, às que posso assistir, do Ministro da Saúde. Ele começou com um discurso, mas
foi mudando esse discurso. É uma ﬂutuação que, para
mim, como médico, é difícil de entender, imaginem
para a população de um modo geral. Então, já que
o Governo gasta tanto com publicidade, por que não
gastar com uma publicidade que chegue aos ouvidos
da população de maneira mais simples? Por que não
gastar agora em uma grande mobilização, por exemplo, usando instituições sérias como são as Forças
Armadas, que estão distribuídas por este Brasil todo,
para, de fato, fazer um trabalho honesto no combate
à gripe suína? Não, mas aí é um “auê”, é uma ação
descoordenada; um prefeito toma a uma atitude A, um
outro, uma atitude B, e uma terceira atitude é tomada
pelo Ministério, então, realmente não tem muito rumo.
Lamento dizer isso de um Ministério que devia merecer o nome de Ministério da Saúde.
Penso que este Ministério deveria mudar o nome
para “ministério da doença”. Porque, na verdade, não
faz o que é importante em medicina, que é prevenção,
que é evitar que as pessoas adoeçam. Se houvesse,
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realmente, um trabalho no sentido de mostrar que ações
do Governo estão evitando que pessoas adoeçam, mereceria, aí, sim, ser chamado de Ministério da Saúde.
Mas não. É um Ministério que só cuida dos doentes.
Então, deveria ter o nome de “ministério da doença”.
E, mesmo assim, estaria mal, Senador Geraldo Mesquita, porque, até no cuidar da doença, o Ministério da
Saúde é mau: concentra os recursos, não os repassa,
os repassa desigualmente. Neste País, aliás, tudo é
repassado desigualmente.
Na semana que vem farei um pronunciamento
para mostrar, Senador Geraldo Mesquita, Senador Mão
Santa, como a distribuição dos recursos federais é um
estímulo para o aprofundamento das desigualdades regionais. Aqui cabe muito bem a letra daquela música:
“os ricos ﬁcam cada vez mais ricos, e os pobres cada
vez mais pobres”. Realmente, com esse modelo em
que se dá proporcionalmente, sempre menos para os
mais fracos e sempre mais para os mais fortes, como
vamos cumprir o princípio constitucional de eliminar
desigualdades regionais? E aí se aprofundam as desigualdades na saúde, na educação, na segurança.
Aliás, a segurança é outro item deste Governo que é
um caos.
Eu tenho de reconhecer o aspecto, para usar um
jargão já carimbado, “aspecto social”, isto é, o combate
à fome. Um item só do aspecto social é o combate à
fome. Até porque, na deﬁnição dada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) sobre o que é saúde temos
que: saúde é um estado de bem-estar físico, mental,
psíquico e social. Social signiﬁca o quê? Se você está
passando fome, você não tem recursos para as atividades básicas da sua família, então, você também
adoece. Não tendo o bem-estar social, quer dizer, as
condições de vida adequada, como higiene, alimentação, moradia, você não pode ser considerada uma
pessoa sadia.
Então, espero que essas denúncias do Correio
Braziliense, esses dados, como, por exemplo, este que
eu aqui debati a respeito do órgão da Secretaria de
Comunicação do Governo que disse que houve uma
redução de tantos por cento na dengue. Cotejamos a
estatística e vimos o quê? Que durante o Governo Lula
aumentaram em 22% os casos da dengue em relação
ao Governo Fernando Henrique. Ele gosta muito de dizer: “Nunca dantes, nunca antes neste País...!” Nunca
antes neste País houve tantos casos de dengue como
agora neste Governo. E por quê? É uma coisa elementar: não se combatem os mosquitos transmissores. Só
por isso. Quando há um surto no Rio de Janeiro, aí a
gritaria é grande. Mas se houver um surto lá no seu
Estado, Senador Geraldo Mesquita, ou lá no Estado
do Acre ou no Estado de Roraima, nem... Mal vai para
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a estatística. Até porque, nessa estatística aqui, eu
também não conﬁo. São subnotiﬁcações, são manipulações, como essa do caso da dengue.
Quem leu aquele jornalzinho, Senador Mão Santa, ﬁcou com a sensação de que realmente o Governo
Lula está avançando. Diminuíram não sei quantos por
cento, 40%, os casos de dengue. Por que não falam a
verdade? Apenas está ﬁcando menos pior. Menos pior
não é bom, não. Menos pior é menos pior.
Senador Geraldo Mesquita, ouço V. Exª com
muito prazer.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Senador Mozarildo, tem me preocupado bastante nos
últimos tempos a evolução do quadro, aqui no nosso
País, da chamada gripe suína. Vamos recordar aqui,
V. Exª e o Senador Mão Santa, que, há cerca de dois
meses, se não me falha a memória, esse assunto começou com a grave crise que se abateu no México. Ali,
naquela ocasião, as estatísticas apontaram algumas
dezenas de mortes. E a explicação que recebíamos,
então, era de que aquelas pessoas haviam morrido
porque não se tinha ainda ﬁxado uma política de prevenção e de combate eﬁcaz para a gripe suína naquele
país. Portanto, a partir do momento em que isso foi ﬁxado, as mortes cessaram – pelo menos, era isso que
era divulgado. Naquela ocasião, Senador Mozarildo, a
incidência da gripe suína no nosso País era inexpressiva: um ou dois casos, tal. A coisa tomou vulto e uma
proporção, no nosso País, de lá para cá – e olhe que
estou falando aqui de dois, três meses, talvez menos
–, assustadora. E o que me deixa pasmo, Senador Mozarildo... Por exemplo, V. Exª fez agora a declaração de
que V. Exª, como médico, se sente meio atordoado com
esse desencontro de informações e de medidas eﬁcazes de prevenção e de combate. E V. Exª se pergunta:
“Que dirá a população?” Eu estou aí! Estou, realmente, começando a ﬁcar assustado e impressionado com
esse desencontro de informações. Esta semana, no
noticiário da televisão, está lá o Secretário de Saúde,
não sei se de um determinado Município do Paraná ou
do Estado, dizendo que era uma palhaçada exigir-se
dos torcedores que foram a determinado estádio lá que
usassem máscaras, que os restaurantes paralisassem
suas atividades. Quer dizer, eu ﬁco observando esse
tiroteio todo, esse desencontro de informações e a falta de informações precisas. Toda semana é uma coisa
diferente. Vem um e diz que ninguém corre risco, mas
as gestantes estão aí morrendo aos montes. Por que
não se previu isso antes? Há determinada parcela da
população que está mais sujeita a contrair essa doença. Que se dê um tratamento diferenciado a essas
pessoas. Enﬁm, Senador Mozarildo, o seu discurso,
se para mim signiﬁcou muita coisa, eu acho que para
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quem o ouviu no País inteiro deve ter signiﬁcado muita
coisa. Eu acho que esse signiﬁcado deve ser traduzido
numa cobrança de todos nós para que as autoridades
brasileiras, enﬁm, informem claramente. V. Exª lembrou
uma coisa muito importante. Este Governo gasta bilhões
com publicidade oﬁcial, que, muitas das vezes, se reveste em culto à personalidade neste País. Na verdade
é isto: programas que não existem na prática, que não
funcionam, e um culto à personalidade. O dinheiro da
publicidade oﬁcial, em regra, é gasto com isso. Por que
não se utiliza esse dinheiro e se faz uma campanha
decente neste País de esclarecimento à população?
Do tipo: “Faça isto, não faça aquilo”. As coisas vêm
assim em conta-gotas, desencontradas. Eu imagino:
se a gente que tem aqui a possibilidade de estar bem
informado está atordoada – e digo como V. Exª –, imagine a população como deve estar se sentindo numa
situação desta: ameaçada e convivendo com a insegurança de não saber exatamente o que fazer para se
proteger e tomar medidas que evitem que se contraia
essa doença. Negando o que se dizia anteriormente,
ela mata, e mata em grande quantidade. Mata mesmo.
Está matando gente pelo País afora. Portanto, além de
parabenizá-lo, quero agradecer o alerta que V. Exª está
fazendo. Quem ouviu seu pronunciamento hoje deve
mobilizar-se para cobrar do Governo Federal, do Poder
Público de maneira geral, uma atitude mais coerente,
ﬁrme e sólida com relação a isso que se pode constituir numa situação muito grave para o povo brasileiro.
Meus parabéns e, se é que posso falar em nome da
população brasileira, muito obrigado pelo alerta que
V. Exª faz para que a saúde do povo brasileiro esteja
em primeiro lugar em nosso País.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Obrigado, Senador Geraldo Mesquita. Aproveito um
ponto que V. Exª expôs e quero acolhê-lo e destacá-lo
no meu pronunciamento.
Falei aqui que, quando a dengue tem um surto
no Rio ou em São Paulo, há uma mobilização fortíssima. No caso dessa gripe atual, só está havendo esse
destaque porque começou no México e nos Estados
Unidos ao mesmo tempo. Na verdade, começou no
país mais rico do mundo e no vizinho do país mais rico
do mundo e se alastrou para a Europa, para a parte
rica do mundo.
Se fosse uma doença que tivesse começado
aqui no Brasil e que pudesse ﬁcar só aqui no Brasil,
o Ministério da Saúde não estaria fazendo nem o que
está fazendo, nem isso, porque não faz com a dengue,
não faz com a febre amarela, não faz com outras doenças como a hanseníase, que é – para traduzir para
o popular – a doença conhecida antigamente como
lepra. Na verdade, até a hanseníase... Um dia desses,
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saiu outra estatística manipulada. Lá no seu Estado,
na Amazônia como um todo, há ainda muitos casos
de hanseníase.
Então, é preciso que o Governo deixe de manipular. Eu até li um dia desses um artigo que diz que nós
estamos numa “manipulocracia”. Portanto, em vez de
uma democracia, é uma “manipulocracia”. Quer dizer,
é um Estado que manipula dados, que faz propaganda.
Se nós prestarmos atenção na programação de uma
estação só de televisão, ou se formos de uma para outra, até nas TVs a cabo, vamos ver que a propaganda
do Governo é intensa. É propaganda do Presidente da
República, dos Ministérios, da Petrobras, da Eletrobrás.
Então, o Governo gasta uma fortuna - e o Presidente
veta o limite que o Congresso botou para aumento de
despesa com publicidade - é com viagens.
Mas só para também reforçar o que V. Exª disse:
morreram cento e poucos já, 190; para ser exato, 192
pessoas, até ontem. Registradas, Senador Alvaro Dias.
Registradas. Quantas mais devem estar morrendo por
aí sem sequer ter tido chance de chegar perto – não
falo nem de um médico – de um posto de saúde?
Agora, nessa matéria, Senador Alvaro Dias, a
que eu estava me referindo, da pirataria na Medicina, eles listam aqui vinte e oito vítimas de remédios e
substâncias medicamentosas falsiﬁcadas. Vejam aqui:
Ana Carla de Souza Nascimento, 9 meses, morreu
por causa de um antibiótico falsiﬁcado; Ricardo Diomedes, 57 anos, vítima de um contraste para raio X –
falsiﬁcado por um laboratório aqui do Brasil que já foi
fechado, mas que fez uma aliança com um laboratório
lá do Uruguai e parece continua a mesma coisa. Júlio
Gonçalves Corrêa Filho, 79 anos, vítima de remédio
para câncer. O Glivec, um remédio contra o câncer, está
sendo falsiﬁcado há muito tempo. Enéas Faria Souto,
84 anos, vítima de um remédio contra o câncer; Alvina
Teixeira Clezar, vítima de prótese falsiﬁcada. São 28
casos, Senador. É um negócio muito sério que, como
disse, vamos investigar lá na Subcomissão de Saúde
da Comissão de Assuntos Sociais.
Ouço, com muito prazer, o Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Mozarildo, eu até pretendia abordar esse tema hoje, mas,
com o discurso de V. Exª, é dispensável. Como médico e especialista no tema, V. Exª faz um diagnóstico
próximo da realidade, ao menos, já que o Brasil tem
diferenças regionais incríveis, e é impossível alguém
alcançar todos os detalhes de determinada situação.
Recebo do Paraná, diariamente, inúmeros e-mails,
revelando uma preocupação jamais vista em termos
de saúde pública. O descaso é muito grande. Veja – e
V. Exª fez referência – o número de mortes no Brasil.
Já estamos em primeiro lugar, porque estamos com o
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mesmo percentual em relação às perdas mundiais que
tem o México, 12%. Portanto, não podemos, evidentemente, ﬁcar satisfeitos com a conquista deste título:
o primeiro em mortes em razão de um gripe nova. Ou
seja, falta prevenção, falta agilidade, organização, competência. O descaso com a saúde pública do Brasil não
é de hoje. Fica a impressão de que, porque a saúde foi
municipalizada, o Presidente da República acha que
não fatura politicamente se resolver os problemas de
saúde pública dos brasileiros. E segura, na Câmara
dos Deputados, por exemplo, um projeto que iria assegurar, de forma oﬁcial, permanente, automática, os
recursos necessários para um bom serviço de saúde
pública no Brasil. Por que a saúde foi municipalizada,
o Presidente da República não tem mais responsabilidade? É claro que tem. É o principal responsável, é o
chefe da Nação, tem o maior orçamento. Os recursos
não foram repassados como contrapartida ao repasse
das atribuições que cabem agora aos Municípios em
relação à saúde pública dos brasileiros. Portanto, essa
gripe nova, a gripe A – recuso-me a dizer que é gripe
suína em respeito àqueles que produzem no País e
que estão, inclusive, revoltados com esse apelido –,
apenas ressaltou as deﬁciências do serviço de saúde
pública no Brasil. E é evidente que há mortos que não
estão nas estatísticas. No Paraná também, Senador
Mozarildo, não é o que se anuncia. A realidade está
escondida, é mais grave do que anunciam. É evidente
que não se deseja alardear em excesso, criar problemas de pânico na população, mas é preciso sinceridade e, sobretudo, responsabilidade. Há poucos dias,
ﬁz aqui um apelo ao Ministro da Saúde para que visite o Paraná também. Em razão do frio, lá a incidência
foi maior; no Sul, a incidência foi maior certamente do
que em outras partes do País, exatamente em razão
do frio, que agora felizmente está indo embora. Mas
ﬁz um apelo ao Ministro para que fosse ao Paraná,
para tranquilizar a população, em primeiro lugar – se
é que é possível tranquilizar com a visita –, mas tomar
providências, veriﬁcar o que está acontecendo, o que
pode ser feito, aprimorar esse atendimento, democratizar. Fica a impressão de que há discriminação. Quer
dizer, o medicamento, por exemplo, é reservado para
alguns setores só da sociedade. Então, aqui, o Congresso Nacional tem privilégio, aqui não faltará o medicamento, mas, em outras partes, o medicamento não
chega. Então, essas são questões que só o Ministro da
Saúde pode resolver, organizando-se, é claro, com uma
interação com os secretários de saúde dos Estados,
que, por sua vez, estabeleceriam essa mesma interação com os secretários municipais de saúde. É dessa
forma que certamente nós teremos mais organização
e eﬁciência. Parabéns a V. Exª pelo alerta.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Obrigado, Senador Alvaro Dias.
V. Exª fez um diagnóstico exatamente do que é
preciso o Governo fazer. Eu diria até que, neste caso,
é fato consumado em tese, mas a prevenção, como V.
Exª colocou, ainda continua sendo muito importante,
embora a doença esteja instalada. Quem não pegou
a gripe tem que estar muito bem orientado com relação à prevenção, e tem que haver uma coordenação,
como V. Exª colocou, com os secretários estaduais e
municipais de saúde, de maneira que... Por exemplo,
a realidade de um Município X no seu Estado não é a
mesma do Município Y; ou a realidade do Município A
no meu Estado é outra em relação ao Município B. O
mesmo ocorre no Estado do Senador Geraldo Mesquita, no Piauí, do Senador Mão Santa.
Então, é preciso que haja prevenção, que haja
agilidade, como V. Exª diz. Não pode haver muito discurso e pouca ação. Eu sugeri aqui que, inclusive, se
envolvessem as Forças Armadas, que estão em todo
este País, porque existe a área de saúde das Forças
Armadas. Fora isso, rapidamente, pode-se treinar pessoas que não são da área de saúde para fazer esse
trabalho.
A competência, como V. Exª colocou, é outro item
que está faltando há muito na área de saúde deste
País. Eu citei aqui a Funasa, mas poderia citar também
a Anvisa, que até hoje eu não entendi para que veio
essa agência reguladora, que é muito fraca. É muito
fraca mesmo. E a gente precisa, inclusive, fazer uma
análise melhor sobre essa Anvisa.
Finalmente, eu queria acrescentar aos expedientes que V. Exª colocou a falta de mais honestidade. V.
Exª falou em sinceridade, que é sinônimo de honestidade, mas falta honestidade em tudo: na divulgação
dos dados, na manipulação desses dados ao tentar
passar uma... Como V. Exª colocou, não é passar nem
o alarme, nem a idéia de que a coisa é banal. Não é
banal. No meu Estado, por exemplo, Senador Alvaro
Dias e Senador Mão Santa, há três casos conﬁrmados. Dois deles são pessoas que foram fazer turismo
na nossa Argentina, local a que o Senador Mão Santa
gosta muito de ir. O outro eu não sei exatamente.
Olhem só: fazemos fronteira com a Venezuela,
país que infelizmente não fala sinceramente, como
informam nossos jornais todos os dias, porque os órgãos de imprensa lá estão sendo amordaçados. Imaginem se informam adequadamente quantos casos
há lá. Não, porque os organismos internacionais não
podem nem funcionar direito! E nós estamos dentro
da Venezuela – Roraima ﬁca encravada na Venezuela.
Eu quero dizer aqui que ﬁco muito doído de ver isso,
porque nós dependemos muito da Venezuela para
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prosperar, mas não podemos estar submissos a uma
situação que nos prejudica.
V. Exª, Senador Alvaro Dias, falou sobre a questão do medicamento,. E está passando que o Governo
está dizendo: “Não coloque à disposição da população nas farmácias o medicamento; coloque em certos
pontos difíceis, complicados”. Ora, é muito simples: coloquem nas farmácias e ﬁscalizem para que vendam
apenas mediante receita médica, como acontece com
vários medicamentos. Mas dizem: “Ah, não, porque as
farmácias vão vender sem receita médica”. Isso quer
dizer que o Ministério sabe que as farmácias vendem
certos produtos que são controlados sem receita. Ora,
se sabe, por que não fecha essas farmácias ou multa
exemplarmente o estabelecimento e seus proprietários? Não pode é isto: o cidadão comum ter diﬁculdade de acesso ao medicamento porque só tem no lugar
A, B, C, D ou no posto de saúde não sei onde. Tem
que deixar à disposição da população em geral, mas
mediante receita médica. E coloquem mais médicos,
desviem de certas doenças menos graves um contingente maior de médicos, de agentes de saúde para
atender aos casos de gripe.
Quero ﬁnalizar, Senador Mão Santa, pedindo a
V. Exª a transcrição das matérias que aqui mencionei
e dizer que ﬁco muito triste: um País que prioriza a
publicidade praticamente que pessoal de um Governo que está aqui hoje e amanhã não estará, mas que
manipula essa publicidade justamente no sentido de
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querer ﬁcar mais tempo, e se descuida de uma coisa
tão importante para cada um de nós, que é a saúde,
é a vida.
Então, faço esse registro aqui como Senador,
como médico, constrangido até, porque, repito, a doença só está tendo essa atenção porque atingiu primeiramente o país mais rico do mundo e seu vizinho.
Então, na verdade, precisamos nos respeitar mais.
Temos tudo, repito, todos os instrumentos possíveis.
Falta, como foi dito aqui, botar essa questão para funcionar, ter agilidade e ter honestidade na execução.
Por exemplo, no tocante ao Sistema Único de Saúde,
modernizá-lo e, portanto, aplicá-lo bem.
Quero agradecer a tolerância de V. Exª. Sei que,
por causa do tema, realmente V. Exª permitiu que eu ﬁcasse mais do que o tempo regimental. E, embora nesta
sexta-feira até se possa pensar de modo diferente, de
modo geral, acho que a gente tem que se limitar mesmo ao tempo previsto no Regimento e deixar, digamos,
a oportunidade para que os demais falem.
Eu quero, portanto, agradecer a V. Exª e aos colegas Senadores que me ouviram. Muito obrigado a V.
Exª e a todos os brasileiros que me ouviram.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente, só uma informação: gostaria que V. Exª me dissesse minha ordem de
inscrição, por obséquio, Presidente Mão Santa,...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª ....
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...grande
Líder do Estado do Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Opa, pois não. V. Exª está no art. 17. Isso é um prêmio, signiﬁca dizer que V. Exª atuou inúmeras vezes
em defesa do povo do Pará e do Brasil.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Então, eu
tenho que esperar, logicamente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O povo brasileiro é que vai esperar para ouvi-lo. E
está atentamente aguardando.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado.
Eu aguardo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Mas eu queria dizer a V. Exª, e eu me adapto aqui,
Senador Maciel, que este Senado é muito importante.
Eu recebi inúmeros e-mails. Agora mesmo nós ouvimos o Mozarildo, que mostrou as suas preocupações
com todos os aspectos do Brasil, principalmente com
a saúde, e enalteceu o Exército. Eu quero dizer que me
sinto orgulhoso e engrandeço este Senado quando eu
vou receber a maior comenda, no dia 25 de agosto, representando o Senado da República. Há poucos dias,
tive a honra de receber a maior comenda da Marinha.
E agora, o Exército. Então, nós somos o Senado.
Mas eu queria ler um e-mail desse, naquele signiﬁcado, para você ver como o Brasil todo está atento. Ele é de Aristides dos Santos, de Guararema, São
Paulo, de ontem, 13 de agosto.
Senador Mão Santa, venho, mais uma
vez, até V. Exª admirando a sua grande competência que presta neste Senado Federal do
Brasil. Parabéns! Mão Santa, eu, como um radialista, estou notando uma falha no plenário,
grave: quando o Parlamentar está falando no
microfone, outros discutem ao lado, atrapalhando que o mesmo se concentre na pauta
discutida pelo Senador.
Senador Mão Santa, gostaria muito que
esta chegasse até o plenário, às mãos do
Presidente José Sarney, para que o mesmo
tomasse medidas cabíveis ao assunto, para
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que tenhamos nítidas as palavras ditas pelos
Senadores discutindo a pauta.
Então, para você ver: um radialista atento mostrando que, quando um orador está na tribuna, temos
que nos concentrar.
Mão Santa, desculpe meu atrevimento
neste. Obrigado. Que Deus abençoe V. Exª e
toda a sua família. Que Deus proteja nosso
querido Piauí. Abraço forte.
Aristides dos Santos.
Então é isso.
Cadê o Alvaro Dias? Alvaro Dias, V. Exª poderia
ser o primeiro Presidente da República do Paraná. O
Paraná nunca deu um Presidente da República. E esse
negócio aí de São Paulo e Minas, a virtude está no
meio. Mas V. Exª tem que ser justo. Atentai bem, olhe
para cá, desligue aí esse computador.
Olha aqui o Jornal do Senado. Um quadro vale
por dez mil palavras.
Charles de Gaulle, no imbróglio da Segunda
Guerra Mundial, em que foi a França atropelada, dinamitada, bombardeada por Hitler, Mussolini e Japão, ele
teve que ir embora para Londres. E ele disse uma frase
Mário Couto: “Os maiores inimigos da França estão em
Paris”. De Londres, ele conseguiu unir os franceses e
fazer a resistência popular e a vitória.
Então, aqueles que ﬁcam aqui só falando mal
estão sendo enquadrados.
Aqui pode ter joio, mas o trigo é mais abundante e melhor.
Então, eu queria dizer: V. Exª, que é do PSDB,
mas o PSDB tranquilo, o PSDB feliz, o PSDB da satisfação, o PSDB de Fernando Henrique Cardoso, que
eu admiro, que é um grande estandarte.
Atentai bem, olha para cá. O Senado da República: ele nunca antes teve uma Mesa Diretora tão competente e que eu estou aqui representando. Acabei de
receber um telefonema do Heráclito Fortes. Nunca antes este Senado se reuniu às sextas-feiras. Acabamos
de ouvir um pronunciamento brilhante que consolida o
Senado. Onde Roraima ia aparecer num regime unicameral? Não, o regime unicameral é o Parlamento de
São Paulo, do Rio e de Minas e acabou.
A ignorância é audaciosa.
Mas olha aqui o Senado. A Mesa Diretora... Ô,
Alvaro Dias, sei que você está no computador, mas
isso é mais importante. Olha aqui: reunidos ontem o
Presidente Sarney; do seu lado direito, um dos maiores valores do PSDB, Marconi Perillo, eﬁciente, capaz,
competente; Serys, do PT; Heráclito Fortes e Mão
Santa. A Patrícia saiu, convocamos o César Borges,
viu, Mozarildo? Ele é uma experiência, um patrimô-
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nio administrativo do País. Talvez tenha sido o melhor
Governador da história. Industrializou, levou a Ford.
O João Vicente não pôde comparecer, porque foi ser
padrinho de casamento, aí convocamos, do PSDB, o
nosso suplente Cícero Lucena, ex-Prefeito de João
Pessoa, extraordinário vice-Governador. Então, essa é
a Mesa Diretora. O Presidente Sarney funciona assim
como um Dunga. Ontem, Mário Couto, nós avançamos
muito. E o Heráclito Fortes, com quem me comuniquei
agora, irritado, com indignação. É como dizia o Che
Guevara: “Se és capaz de tremer por indignação por
uma injustiça que ocorra em qualquer lugar do mundo,
és um companheiro”.
“Mesa manda investigar 468 atos secretos.” Esse
negócio de ato secreto está desmoralizado. Não existe, eu sempre disse. Ô, Mário Couto, V. Exª há de ser
Governador. Também andaram dizendo no Piauí: se
existe uma empresa que imprime os contracheques
– no Brasil é a Dataprev; lá no Piauí é a Prodepi –, se
há um diretor, se esse diretor é administrada pelo Secretário de Administração, se passa pelo Secretário
de governo, vai para a Secretaria de Fazenda para ver
se tem fundo, manda para o banco pagar e recebe-se
no banco, como pode ser secreto? Você entendeu o
negócio? Eu conheço como funciona isso. Recebe no
banco o dinheiro. E para receber no banco, existe a
empresa onde todos os governos imprimem o contracheque. É a Dataprev no Brasil e o Prodepi no Piauí.
Se há um diretor, que é ﬁscalizado pelo Secretário de
Administração, que é ﬁscalizado pelo Secretário de Governo, que manda tudo para o Secretário de Fazenda
ver se tem fundo, e o Secretário de Fazenda manda
para o banco, como pode ser secreto? Isso é idiotice,
ignorância, pouco conhecimento! A imprensa está
aqui para aprender. Nós somos os pais da Pátria. Não
existe, é pago no banco. Agora, foram desmoralizados.
Toda essa campanha idiota, idiota, imbecilizada. Se é
pago no banco, o que tem de secreto? Pode haver um
erro administrativo de um funcionário que não publicou
aquilo. Mas secreto? Fui Governador.
O Zezinho – eu vou pedir aqui para termos pelo
menos um quadro, porque ele é simpático, olha aí –
está como ato secreto. O Zezinho! Então, levou ao ridículo toda a imprensa, todos que fazem oposição com
esse negócio. O Zezinho; não existe ato secreto. Ele
não tem nenhum padrinho político. É o trabalho. Então,
algum funcionário a quem competia, no dia, publicar
o negócio dele não publicou. E daí? O fato é que faz
a lei. Isso é elementar. Está aí o Zezinho. Ato secreto.
O Zezinho não existe.
Olha, quando eu ﬁz o milésimo discurso ali, Mozarildo – vou escrever no meu livro –, ele chegou e
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disse: “Mil discursos, e cinco mil cafés que eu sirvo
para V. Exª. Então, é este o Zezinho.
E Heráclito Fortes reagiria assim: Mesa manda
investigar. Agora, tudo que é frustrado, que caíram,
que perderam eleição, ei, ei, ei, xingando. Foram atingir agora o ﬁnado Antonio Carlos Magalhães. É muito
fácil. Ah, eu queria ele em vida aqui. Eu queria que
alguém tivesse a coragem daquele homem que enriqueceu esse cenário político. Como administrador,
foi dez; como legislador, ele que fez a lei do Fundo de
Combate à Pobreza.
Se há esse dinheiro do Bolsa Família, foi Antonio
Carlos Magalhães. E isso não conta! Diz-se que ele fez
ato secreto. E vou dizer: ô homem de coragem!
Ô, Álvaro Dias, olha aí a CPI! Ele que fez a CPI
do Judiciário; ele que nos mostrou o Lalau da vida.
Mas, não! Agora, Antonio Carlos Magalhães fez ato
secreto! Eu queria ver quem diria isso se ele estivesse
aqui, em vida. Aí, sim! Aí teriam coragem os homens
da imprensa!
O Heráclito, então, manda investigar. E, terminando, ele disse que isso é sabotagem e molecagem.
Zezinho, V. Exª acabou com essa história toda.
Desmascarou! Zezinho existe e é o exemplo do servidor.
Com a palavra o Senador Geraldo Mesquita Júnior.
Depois, eu pediria para o Mozarildo vir assumir
a Presidência e passar a palavra para mim, porque
hoje é dia da minha cidade, Parnaíba. Se eu não falar, estou ruim.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, digno representante do grande Estado do Piauí; Srs. Senadores
presentes, no último dia 6 do corrente mês, eu vim à
tribuna, Senador Mozarildo, registrar os 107 anos do
início da revolução acreana. Fiz também, com muito
prazer, uma saudação especial ao povo boliviano. Esta
data, 6 de agosto, é a data nacional da Bolívia.
Infelizmente, para conquistarmos, para fazermos
do Acre um território brasileiro, pegamos em armas
contra a Bolívia, contra o povo boliviano – digo infelizmente.
Fiz questão de fazê-lo em respeito ao povo boliviano, em respeito àquele grande país fronteiriço. Mas
há fatos, Senador Mozarildo, que me vêm preocupando.
Vou ilustrá-los com matéria produzida pelo jornal Folha de S.Paulo. Uma delas, publicada no Folha Online
de ontem: “Bolívia expulsará 20 famílias brasileira da
fronteira, diz Vice-Ministro.”
A matéria é curta:
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O Ministério de Terras da Bolívia anunciou
nesta quinta-feira que irá despejar 20 famílias
de brasileiros que moram no povoado de San
Ignacio de Velasco, no departamento (Estado)
de Santa Cruz, no leste do país. Conforme o
governo boliviano, elas se assentaram ilegalmente em território boliviano [...].
“Os assentamentos de brasileiros em
Velasco, Santa Cruz serão despejados muito
em breve. Em uma ou duas semanas, será
pela força”, declarou o vice-ministro de Terras
boliviano, Alejandro Almaraz, em entrevista a
rádio boliviana Erbol.
Não sei se tem procedência essa aﬁrmação da
autoridade boliviana, mas, se tiver, pergunto: por que
tanta truculência, Senador Mozarildo? Por que essa
truculência? Por que essa disposição para a truculência, para a violência?
No Brasil, abrigamos milhares e milhares de bolivianos; com muito prazer, com muita satisfação. São
homens e mulheres, crianças, jovens, velhos, que estão aqui, vivendo, trabalhando e merecendo o respeito
do Governo brasileiro e do povo brasileiro. Milhares e
milhares.
Portanto, já começo a me preocupar e ressalto
aqui a possibilidade de a autoridade não ter dito isso,
não ter se expressado dessa forma, porque, às vezes,
a imprensa colhe manifestação e se equivoca na tradução dessa manifestação. Mas, se ela for procedente,
pergunto daqui: por que a manifestação de truculência? Vinte famílias serão despejadas, e a autoridade
boliviana está dizendo que pela força.
Senador Mozarildo, quando falamos em brasileiros
na Bolívia, alguém pode dizer: “É gente que está lá há
um mês, há um ano.” Não! Há brasileiro hoje, Senador
Mozarildo, que é mais boliviano do que brasileiro. São
milhares de pessoas e de famílias que estão lá há 30,
40, 50 anos. E até mais. Fixaram-se por ali, nas franjas
da fronteira. Alguns adentraram mais um pouco e estão
vivendo, tentando contribuir, inclusive, com a Bolívia,
produzindo alimentos, colhendo seringa, colhendo castanha, enﬁm, envolvidos em atividades produtivas.
A notícia da Folha vai mais além, no sentido de
esclarecer o que está se passando na Bolívia.
Diz o Folha Online:
Há uma semana, Brasil e Bolívia coordenam com a Organização Internacional de
Migrações (OIM) a mudança de outras cerca
de 1.500 famílias brasileiras que vivem perto
da fronteira entre ambos os países na região
de Pando, na Amazônia boliviana, fronteira
com o Brasil. O plano prevê o assentamento
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destas famílias em terras no interior da Bolívia
ou no Brasil e será executado entre outubro e
dezembro próximos.
A medida responde ao novo texto constitucional boliviano promulgado em fevereiro
passado, segundo o qual nenhum estrangeiro
pode adquirir ou ter propriedades em território
nacional sob usufruto em uma faixa de 50 km
a partir da fronteira.
Digo logo, aqui, com a maior tranquilidade: é um
direito do povo boliviano estabelecer, na sua Constituição, aquilo que acha adequado do ponto de vista
da ocupação territorial, inclusive em faixa de fronteira.
Agora, que preocupa, preocupa, Senador Mozarildo, a
forma como as coisas podem vir a acontecer. Temos
notícias preocupantes. Pessoas que ocupam pequenas
propriedades na Bolívia têm recorrido a autoridades
estaduais em meu Estado e federais também no sentido de buscar amparo, para que isso tudo ocorra sem
traumas, sem violência, sem truculência.
O povo boliviano tem todo o direito de ﬁxar o que
entende acerca da ocupação do seu espaço territorial,
mas precisamos sempre estar em sintonia com o princípio da reciprocidade, com o princípio da convivência
pacíﬁca. Repito aqui, para que as pessoas saibam do
que estamos falando: não se trata de 1,5 mil famílias
que estão ali há 1 mês, há 6 meses, há 1 ano. São
1,5 mil famílias que estão ali, Senador Mão Santa, há
30, 40, 50 e até mais anos, produzindo inclusive, contribuindo para o progresso e o desenvolvimento da
Bolívia. São pessoas que, hoje, são mais bolivianas
do que brasileiras. Então, toda a sua vida naquele espaço territorial.
Senador Mozarildo, concedo a V. Exª um aparte.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Geraldo Mesquita, V. Exª traz aqui uma denúncia, posso chamar assim, porque, embora diga que
não acredita na aﬁrmação da autoridade boliviana, é
uma coisa gravíssima. Aliás, estamos assistindo, com
complacência do nosso Governo, a episódios de xenofobia ao nosso redor que vão se agravando. Eu me
lembro, alguns anos atrás, quando era vivo ainda o
Governador Ottomar Pinto, que fomos à Venezuela. O
Governador levou uma pauta para fazer uma abertura
de diálogo com o Presidente Chávez. Ele nos recebeu
muito bem, cortês, chamando o Governador de “meu
general”, porque nosso Governador era Brigadeiro do
Ar, da Aeronáutica; e ele, coronel. Mas foi muito cortês
com todo mundo. Fui acompanhando; foram deputados estaduais, e o Governador foi levar essa pauta de
reivindicações. E ele fez uma observação, no meio de
muitas aulas que ele deu de História e de Geograﬁa,
disse para o Governador: “Sei que V. Exª é de um parti-
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do contrário ao de Lula, mas fale para Lula se esforçar
para mudar a imagem do Brasil junto aos seus vizinhos,
que veem o Brasil como um império. Aliás”, disse Chávez, “o Brasil já foi um império mesmo, não é?” Para
amenizar e dizer que foi um império no sentido de ter
tido um regime imperial, no período de D. Pedro I e de
D. Pedro II. Mas esses casos estão, devagarzinho, ao
nosso redor, agravando-se. Recentemente, foi com os
“brasiguaios”, lá no Paraguai. Com pessoas que estavam lá há várias gerações. Agora, é na Bolívia. Como
é que se chamam lá os brasileiros? “Brasilivianos”? É
uma mistura de brasileiros e bolivianos. Essas pessoas que foram para lá não foram como bandidos, foram
para lá para se instalarem e produzirem. Como vi, no
caso do Paraguai – e não sei se é exatamente a mesma coisa lá –, foram primeiramente do Rio Grande do
Sul, do Paraná, levaram suas máquinas e começaram
a produzir. Como disse V. Exª, de repente, o país pode
mudar de idéia, mas uma Constituição, qualquer lei,
aliás, não pode retroagir para prejudicar uma situação
de fato, de direito, que já existia. Então, tem de haver
um tratamento de respeito. Como não tem havido, por
parte do Governo brasileiro, que se inspira na cabeça
do Sr. Marco Aurélio, que é o assessor e que substitui
o Itamaraty, na verdade, para assuntos internacionais,
e que nós sabemos, inclusive...
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – É o Itamaraty do b, não é?
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu
diria que é até o Itamaraty do a, porque fala primeiro
do que o Itamaraty. Quando há um problema, o Lula
o manda falar sobre os assuntos, depois é que vem o
Ministro Celso Amorim. Então, queria sugerir a V. Exª
que convidássemos o Embaixador da Bolívia para vir
à Comissão de Relações Exteriores, da qual V. Exª é
Vice-Presidente e de que tenho a honra de ser membro, para nos explicar uma coisa que diz de perto
ao Estado de V. Exª, mas que tem uma importância
muito grande para o Brasil. O Governo do Brasil tem
sido muito condescendente. Quando a própria Bolívia
resolveu invadir... Com a Petrobras, aqui, eles fazem
um auê, uma coisa que ninguém pode tocar, ninguém
pode investigar. Quando Evo Morales invadiu a base
da Petrobras na Bolívia, o Governo brasileiro não fez
nada, absolutamente nada. Aumentou o preço do gás,
e o Governo brasileiro aceitou. Está importando gás
liquefeito para transformar em gás de consumo, para
continuar comprando gás caro da Bolívia. Então, acho
que temos uma responsabilidade, aqui, como representantes da Federação de fato, de não deixar esses
casos passarem em branco. De repente, a atitude de
um aqui, de outro acolá: “Ah, é com a Colômbia, não
tem nada a ver com a gente”; “Ah, é com a Venezuela,
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não tem nada a ver com a gente”; “É com Honduras,
não tem nada a ver com a gente”. Daqui a pouco, isso
causa um efeito dominó. O Governo brasileiro aceitando transgressões quando são de companheiros deles,
mas condenando quando não é feita por companheiros
deles. Então, quero, como brasileiro, como Senador
da República, dizer a V. Exª que gostaria de me colocar à disposição de V. Exª para que convidássemos o
Embaixador da Bolívia para vir explicar esse fato. Porque não ﬁzemos isso com o Embaixador do Paraguai.
Precisamos ter um diálogo. Espero que o Embaixador
não tenha a mesma atitude que teve o Embaixador da
Venezuela, que mandou uma carta malcriada para a
Comissão de Relações Exteriores, que resultou num
protesto nosso de devolver a carta para o Embaixador. Então, espero que o Embaixador da Bolívia seja
uma pessoa preparada, educada e venha à Comissão
prestar esclarecimentos. Nós não estamos intimando
o Embaixador, mas convidando-o para que ele venha
prestar esclarecimentos à Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Senador Mozarildo, agradeço muito o seu aparte e V. Exª me deixa muito confortável, numa situação
muito confortável, porque, ao ﬁnal da minha fala, eu
ia anunciar exatamente o meu propósito de protocolar, na nossa Comissão de Relações Exteriores, um
requerimento para que o Embaixador boliviano seja
convidado a comparecer à nossa Comissão e prestar
esclarecimentos, civilizadamente. E quero aqui dizer,
Senador Mozarildo, que a minha fala, a expressão da
minha preocupação aqui, de forma alguma, deve signiﬁcar tentativa de ingerência nos assuntos internos da
Bolívia. Não se trata disso. Agora, nós temos o dever
de olhar para os nossos concidadãos brasileiros que
estão em território brasileiro e fora dele. Nós temos o
dever de zelar pela integridade deles em qualquer parte, onde eles estejam. No caso aqui, existem milhares
de brasileiros na Bolívia numa situação que começa
a preocupar, com ameaças inclusive de uso da força
para desalojar pessoas que estão há dezenas de anos
produzindo em território boliviano. Essa é a minha
preocupação, Senador Mão Santa. De forma alguma,
advogo aqui a necessidade de ingerência nos assuntos internos da Bolívia. Pelo contrário, respeito muito o
povo boliviano, nosso vizinho na fronteira com o Acre.
Institucionalmente, temos também a necessidade de
olhar com respeito para o Governo boliviano, que foi
eleito pelo povo boliviano.
Agora, não podemos, de forma nenhuma, admitir
que fatos dessa natureza tomem vulto, tomem corpo,
sem que haja uma providência de parte do Governo
brasileiro, do Poder Público brasileiro, no sentido de res-
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guardar a integridade de cidadãos e cidadãs que estão
em território boliviano, como eu disse, não traﬁcando,
não exercendo atividade bandida, mas produzindo,
Senador Mão Santa. E são pequenos produtores. Aliás, ﬁco de orelha em pé quando se trata de pequenos
produtores, seja na Bolívia, seja em nosso País. São
pessoas que, ultimamente, são tratadas até com certo
preconceito. Até com certo preconceito!
Portanto, aproveitando a sugestão que deixa aqui
o Senador Mozarildo, Senador Mão Santa, eu quero
anunciar à Casa que, semana que vem, vou protocolar
um requerimento, na Comissão de Relações Exteriores,
para que o Embaixador da Bolívia seja convidado a vir
a essa Comissão, a esta Casa, prestar esclarecimentos sobre o que está acontecendo. Tenho notícia, de
parte do Itamaraty, de que o Governo brasileiro destinou recursos para que a movimentação, o reassentamento de brasileiros, seja na Bolívia, seja no Brasil,
seja feito de forma a não traumatizar, de forma a não
causar maiores problemas a essas famílias; se for o
caso até com indenizações pelos serviços prestados,
pelo trabalho já realizado.
O que não pode é pessoas que trabalham e lutam no dia a dia, brasileiros que estão em território
boliviano, serem tratados como se fossem o quê? Ora,
não é possível. Temos de ter grandeza, temos de ter
consideração com pessoas.
A Constituição boliviana estabeleceu novos parâmetros, estabeleceu a necessidade de reocupação de
forma distinta da sua faixa de fronteira? Que seja. Mas
isso não pode resultar em agressão ou em violência
contra famílias de brasileiros que estão lá preocupadas com o seu futuro, com a sua sorte. Os Governos
do Brasil e da Bolívia precisam se entender no sentido
de resguardar, primeiro, a integridade dessas pessoas
e, segundo, levar em consideração o que elas ﬁzeram
nestas últimas dezenas de anos.
Não é possível jogar fora, Senador Alvaro Dias,
uma vida inteira de trabalho e de labuta ladeira afora.
Essas pessoas precisam, no trato dessa questão, levar em consideração isso. Não são pessoas que estão
traﬁcando lá na Bolívia. São pessoas que estão trabalhando, dando duro, inclusive contribuindo para o
progresso e o desenvolvimento daquele país.
Portanto, quero anunciar aqui o propósito de, na
semana que vem, protocolar um requerimento na Comissão de Relações Exteriores para que o Embaixador
da Bolívia seja convidado e, talvez seja o caso também
de representantes do Itamaraty, a ﬁm de que possamos, no âmbito da Comissão, esclarecer essa questão
e, quem sabe, contribuir para que esse processo seja
o mais cristalino, o mais tranquilo possível, sem trau-
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mas, sem confusão e sem agressão aos brasileiros e
brasileiras que estão em território boliviano.
Senador Mão Santa, era o que eu tinha a dizer
e trazer a esta Casa no dia hoje. Agradeço a consideração de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Passo a Presidência ao Mozarildo Cavalcanti, porque vou querer saudar minha cidade e anuncio já, de
antemão, os oradores...
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira de Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Com a palavra o Senador Mão Santa, do
PMDB do Piauí.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Mozarildo Cavalcanti, Parlamentares presentes,
brasileiras e brasileiros, aqui e que nos assistem pelo
fabuloso sistema de comunicação do Senado.
Hoje, 14 de agosto, é o dia mais importante para
mim. Sêneca, Sêneca, Sêneca, aquele, Senador Geraldo Mesquita, que disse: “se você não sabe para
que porto vai, vento nenhum lhe ajudará”. Aquele que
educou muitos reis. Sêneca disse o seguinte, ele não
era nem de Atenas – de Sófocles, de Hipócrates, de
Aristóteles, de Platão, e nem de Esparta, daqueles 300
que defenderam a Grécia. Ele disse o seguinte – ele
não era nem da grande Atenas nem da belicosa Esparta, era de uma cidade –: “não é uma cidade pequena,
é a minha cidade, é a nossa cidade”.
Hoje é o aniversário da cidade de Parnaíba e, dia
16, de Teresina. Parnaíba é mais velha que Teresina oito
anos, porque Teresina foi a primeira capital planejada
deste País. Olhai o mapa. Todos do Nordeste são na
praia. Teresina é no meio do Estado, como o coração
é no meio do corpo. A inteligência do povo piauiense,
com o apoio do interventor, na época, Saraiva, que já
vinha de Sergipe, tirou a capital de Oeiras para Teresina, planejada, e depois foi Primeiro Ministro na Guerra
do Paraguai. Saraiva, o baiano que fundou Teresina.
Mas Parnaíba antes. Ela faz 165 anos hoje.
Eu adorei o grandioso Pará, naquela festa de
amor que foi o casamento de Mário Couto, adorei a
gente, adorei a natureza, momento de felicidade. Mas
também em Parnaíba Deus nos privilegiou: verdes mares bravios, brancas dunas, ventos que nos acariciam,
sol que nos tosta, rio que nos abraça, muitas lagoas.
É o aniversário. Mas como Sófocles dizia: Muitas são
as maravilhas da natureza, mas a mais maravilhosa
é a gente.
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Atentai bem! Ali está Rui Barbosa. Se tiver um
brasileiro – Geraldo Mesquita, V. Exª está em vida, não
podemos fazer isso – mas que se bote um busto lá de
Rui Barbosa. Esse homem nasceu lá na Parnaíba. O
jurista, que foi Presidente do Supremo Tribunal Federal
na época mais difícil, a ditadura.
Aqui também de lá saiu um homem extraordinário que foi Ministro do Planejamento no período
revolucionário. Foi a luz, foi o farol e trouxe o desenvolvimento.
O primeiro PND e o segundo PND.
Então, os seus ﬁlhos ilustres aí estão a inspirar.
Queríamos devotar a toda aquela gente parnaibana,
agradecermos a Deus por ter nascido lá, ter casado
com uma mulher da Parnaíba e ter os ﬁlhos todos
parnaibanos. E ter minha vida devotada lá. Os anos
de infância, só saí para buscar ciência, para, com ciência e consciência, servimos àquela gente, como
médico, como cirurgião, como deputado que fomos e
como prefeito.
Fé sem obra já nasce morta. Quando prefeito, eu
ﬁz uma pavimentação poliédrica, que eu quero crer,
Mozarildo, e eu lhe estimulo a governar o seu Estado,
porque Tiago, o apóstolo, disse: Fé sem obra já nasce
morta. A metade do calçamento de Parnaíba foi feita na minha administração como prefeito, tão eﬁcaz,
tão eﬁciente, que saí de lá, voltei para o consultório
e, Geraldo Mesquita, dois anos depois eu era eleito
governador do Estado do Piauí. Tive na minha cidade
93,84% dos votos. Essa é a gratidão, e aqui estamos,
não é? E, dois anos depois de prefeito, estávamos,
com a força do povo do Piauí, governador do Estado
do Piauí. Transformamos aquele Estado, Deus nos
permitiu criar 78 novas cidades, 78, Geraldo Mesquita.
Povoados transformados em cidades.
Além disso, tudo o que se vê numa cidade, avenidas, praças para se namorar, mercado para comercializar, além do que se vê, escolas para educar, hospitais
para promover saúde, cadeia para ordem, o essencial
é invisível aos olhos. O mais importante quando se
transforma povoado em cidade, Mário Couto – vai ser
o próximo governador do Pará – é transformar homens
do campo em líderes, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos. Há o exemplo de Campo Maior, que é a nossa
cidade histórica da Batalha do Jenipapo, a batalha
da unidade do Brasil. Joãozinho Félix foi prefeito de
uma dessas cidades, Jatobá. Eu me lembro quando a
criei, só havia capim, jumentinho, e ele a transformou
e foi reconhecido. E hoje é um extraordinário prefeito
de Campo Maior, pela quarta vez, foi duas de Jatobá
e duas de Campo Maior, e é líder do PPS, um extraordinário líder com perspectivas invejáveis na política,
ele e seu irmão.
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Então, são essas coisas. Implantei no Piauí, em
Teresina principalmente, em Parnaíba, que são as maiores cidades, a semente mais importante, a do saber.
Geraldo Mesquita, criamos quatrocentas faculdades no
Piauí. Criamos trinta e seis campos universitários.
No último vestibular que eu presidi, 65 mil brasileiros foram tentar o vestibular. Treze mil vagas para o
ﬁlho do pobre ser doutor. Hoje, a desgraceira. Ô Mário
Couto, no Piauí, bem pior do que essa ventania que
já passou no Pará – atentai bem –, de treze mil vagas, hoje só tem três mil na Universidade do Estado
do Piauí, a UESPI.
Então, é isso. Nós queremos homenagear essas duas civilizações. Parnaíba, esse amor todo, e a
transformamos em uma cidade universitária, levamos
a energia que era de 69 KW para 138, a exemplo dos
seus Ilustres ﬁlhos Evandro Lins e Silva, o extraordinário homem do Direito, do Piauí, e João Paulo Reis
Veloso; Chagas Rodrigues, na Parnaíba; Alberto Silva,
que está com noventa e tantos anos e ainda preside o
PMDB, embora eu ache que ele devia ter tirado licença
e ter dado o lugar para mim, não é?
Mas são gentes do Piauí e de Teresina, e o melhor
dos jornalistas da história deste Brasil: Carlos Castelo
Branco. No período mais difícil, ele, fechada esta tribuna, usava a sua pena para ressuscitar a democracia.
Então, essas são as qualidades ligeiras. E quero lhe dizer o seguinte, atentai bem, ô Alvaro Dias!
Aprenda aqui, agora. Eu me lembro quando Fernando
Henrique Cardoso visitou o Piauí. Eu era Governador.
Naquele tempo, esse PT foi para o palácio. Fora FHC!
Fora! E eu, Governador. E o PT me votou até no segundo turno, não é? Foi contra o DEM. Eu fui para o
segundo turno, e eles votaram em mim, não é? E eu
sempre fui aberto.
Mas olha essa. Eu me lembro que no palácio...
Fora, FHC! O Presidente da República. E eu ali, naquele, vamos dizer, traduzindo a alegria do povo do
Piauí e rejeitando aquela manifestação contra o Presidente da República.
Aí eu contei: Presidente Fernando Henrique Cardoso, houve um Embaixador muito importante do Brasil,
Sr. Frederick Clark. Ele morreu de câncer. Ele, por ter
sido amigo de Osvaldo Aranha, naquele tempo, reconheceu Charles de Gaulle, ele só foi embaixador de
grandes cidades. Da Itália, lá do Papa; de Paris, Londres e Buenos Aires. Ele teve um câncer, foi morrer
na Parnaíba. E ele escreveu um livro. As duas melhores cidades do mundo começam com a letra “p”. Olha
aí, Jerônimo! Ele é que disse, o Embaixador. Paris e
Parnaíba.
E houve aquela manifestação hostil do PT a Fernando Henrique Cardoso, que visitava o Piauí, e eu o
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recepcionava no Palácio. Havia faixas, havia gritarias,
e aí falei lá, no terraço do Palácio, diante dos manifestantes: enquanto o Embaixador dizia que as duas
cidades melhores do mundo começavam com a letra
pê, Parnaíba e Paris, eu me confesso, como Governador do Estado, em desacordo. Eu me confessava ali,
diante do Presidente da República, que era do PSDB,
eu me confessava que era PT: que, para mim, as duas
melhores cidades do mundo eram Parnaíba e Teresina.
Então, eles ﬁcaram...
Com a palavra o Geraldo Mesquita, que teve o
privilégio de conhecer as duas cidades. Acompanhei-o
com sua encantadora esposa por Parnaíba e por Teresina, e queremos convidá-los a voltar lá.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
V. Exª tem razão: foi um privilégio para mim conhecer
a cantada em prosa e verso Paranaíba, do Piauí, terra
abençoada, terra bonita, terra gostosa. Associo-me a
V. Exª e ao povo de Parnaíba por comemorar mais um
ano de existência. Quero dizer, Senador Mão Santa,
que, da Paranaíba, eu já tinha uma referência assim
muito forte até mesmo antes de conhecer V. Exª, do
saudoso ex-Governador Chagas Rodrigues, Senador,
ex-Senador, uma pessoa de caráter sólido, uma referência na política brasileira. E o tempo tende a fazer
com que as pessoas esqueçam, mas não devemos
esquecer pessoas como Chagas Rodrigues, que veio
da Parnaíba, tornou-se Senador, Governador do seu
Estado. E agora mesmo, contemporaneamente, tive o
privilégio também e o prazer de conhecer V. Exª, um
Parlamentar, um homem público da maior simplicidade
como é o povo do Piauí, como é o povo brasileiro. Por
isso é que V. Exª é uma pessoa tão popular, tão festejada nos quatro cantos do País. No meu Estado, no
Estado do Senador Alvaro Dias, no Pará do Senador
Mário Couto, em qualquer lugar, V. Exª é uma pessoa
festejada. Há pessoas que o criticam por uma coisa
ou outra. Ninguém tem a unanimidade, é verdade. Mas
eu tenho certeza absoluta de que a grande maioria do
povo brasileiro tem por V. Exª muita admiração, muito
apreço pelo que V. Exª fez pelo Piauí, pelo que V. Exª
faz aqui no Senado Federal. Quanto à referência que
V. Exª fez, confesso que eu desconhecia esse aspecto
muito peculiar da escolha da capital do Piauí. Teresina,
de fato, talvez seja a única capital que não está...
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ela que foi
inspiração para Goiânia, inspiração para Brasília, para
Belo Horizonte e Palmas.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Mas, o fato de ela não estar à beira-mar, como as
outras capitais nordestinas, é uma coisa muito interessante de fato, é um sentimento de integração que
talvez tenha grassado mais no Piauí do que nos de-
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mais Estados, e eu parabenizo o povo do Piauí por
isso. A iniciativa que V. Exª mencionou da criação da
universidade estadual é uma coisa interessantíssima.
Estive conversando, há poucos dias, com o Deputado
Estadual Chagas Romão, do meu Estado, do nosso
Partido. Ele sonha há muitos anos com a instalação
de uma universidade estadual em nosso Estado. Temos uma universidade federal, que supre boa parte
da demanda, e também escolas privadas de ensino
superior. Mas há uma grande parcela de jovens da
população, Senador Mão Santa, que ainda anseiam
pela instalação de uma universidade estadual. V. Exª
tomou essa iniciativa quando Governador. O Deputado Chagas Romão, uma pessoa muito diligente, anda
em busca de fazer com que nosso candidato ao Governo do Estado, o Vereador Rodrigo Pinto, encampe
a ideia de, sendo eleito, trabalhar pela instalação de
uma universidade estadual em nosso Estado, que –
tenho certeza absoluta – viria suprir grande parte da
demanda e do anseio do jovem e da jovem acreana por
um ensino superior de qualidade. O Vereador Rodrigo
Pinto, nosso candidato ao Governo do Estado, é muito
sensível à questão. Atualmente, ele realiza uma maratona pelo interior do Estado. Saiu ontem de Rio Branco
de motocicleta – imagine –, numa caravana com muita
gente, percorrendo o interior do Estado. Tenho certeza
absoluta de que ele está discutindo com a população
temas como esse, de fundamental importância para
aqueles que estão, inclusive, no interior do nosso Estado, muitas vezes querendo frequentar uma escola
superior sem poder. O Vereador Edmundo Pinto, nosso
candidato ao Governo pelo PMDB, Senador Mão Santa,
deve ter pernoitado em Manoel Urbano, às margens do
Purus, de ontem para hoje. Hoje prossegue a viagem
até Feijó, onde se realiza, lá no nosso Estado, o Festival do Açaí, e, em seguida, vai até Cruzeiro do Sul.
De motocicleta! São 600 quilômetros aí de estradas,
grande parte delas de terra ainda, não pavimentadas,
na busca de ﬁxar idéias, de colher idéias para o planejamento do seu possível Governo. Quero aqui registrar,
com muita satisfação, que V. Exª, quando dedica o seu
Governo a promover educação no seu Estado, como
fez, eu tenho impressão de que isso, em grande parte,
se resolve na admiração que o povo do Piauí tem por
V. Exª. Portanto, associo-me a V. Exª nas congratulações ao povo de Parnaíba, do Piauí, festejando com
a população de lá, com a população do Piauí, com V.
Exª, mais uma passagem, mais um ano de existência
daquele grande Município.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então, essas
são... E os presentes eu os dei, quando fui Prefeito de
Parnaíba e Governador do Piauí: a energia, a luz...
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Mas eu queria ressaltar: Teresina só tinha cinco edifícios. Sanear possibilitou, além da melhoria da
saúde, da mortalidade infantil... Mas só um quadro
para estimular V. Exª, que será o próximo Governador do Pará. V. Exª devia ser também do Acre. E está
ali o nosso candidato a Presidente da República, do
PSDB. Nem São Paulo nem Minas: vamos entrar com
o Paraná.
Mas vou dizer só um quadro, para encerrar. Eu
sou orgulhoso de ter plantado no Piauí a semente mais
importante: a do saber. São 400 faculdades e 36 campi
avançados. Uma me foi mais cara: a segunda faculdade de Medicina do Piauí. Tinha a federal, e ﬁz a estadual. Hoje são quatro. São duas privadas, que vieram
em seguida. Fiz questão de acompanhar o vestibular,
porque era Medicina, e anunciar do palácio lá do Estado. Do salão nobre do Karnak, comecei a anunciar.
Atentai para este quadro para motivá-lo, Mário Couto,
sobre a universidade do Estado. Comecei. Seriam 20
em um semestre, e 20 no outro. Eram 40 os primeiros
estudantes da Uespi, o que nos possibilitou, também,
colocar o Piauí na era dos transplantes. No Piauí hoje
se faz transplante de coração, de fígado, de rim. Quando
eu estava anunciando, lá no palácio... As outras todas
são importantes, como a Enfermagem, mas Medicina
é a minha cara. Então, comecei a anunciar, Mozarildo,
e, quando vi, foi uma zorra, uma gritaria. “Meu ﬁlho vai
ser doutor igual ao Governador. Meu ﬁlho vai ser doutor igual ao Governador”. E eu anunciando, no salão
nobre, aquela emoção dos primeiros vestibulandos
de Medicina. Embora eu reconhecesse todos os cursos, tinha esse lado afetivo com a Medicina, por ser
médico – tá ouvindo, Mozarildo? –, e ﬁz questão de
acompanhar. “Meu ﬁlho vai ser doutor.” E baldeou o
negócio, e aquela confusão. Acabou-se o protocolo. E
a mulher: “Meu ﬁlho vai ser doutor igual ao Governador.” Ela explicou: “Meu ﬁlho aí, que o senhor acaba
de anunciar.” Eu digo: “Ótimo”. “Vai ser doutor igual...”
Perguntei: “E por que ele não veio?” Ela: “Ele não veio
porque ele não teve coragem. Eu sou lavadeira, mas
acreditei, lavo as roupas, ganhava o meu ﬁlho. Então,
ele não veio, não está aqui, com medo”. Todos nós sabemos esse anúncio de vestibular, todos nós já ﬁzemos.
“Então, minha senhora, ótimo, que prazer. Vamos aqui
no meu gabinete para a senhora dar a notícia”. Aí ela
disse: “Eu não tenho telefone; sou pobre, lavadeira”.
Eu digo: “Mas telefone para a vizinha”. “Não, eu moro
num bairro muito pobre, não tem telefone”.
Então, quer dizer, a Uespi dava possibilidade de
um ﬁlho de pobre ser doutor. Eu sei que surgiram outros, mas uma faculdade privada de Medicina custa
R$3 mil ao mês. Um pobre não pode estudar lá.
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Então, essas são as minhas homenagens a essas
duas cidades importantes do Piauí: Parnaíba, em que
nasci, e Teresina, que escolhi como cidade encantadora da minha vida. É um caso de amor: Mão Santa e
Teresina. Tenho que agradecer as extraordinárias votações que sempre colhi do povo de Teresina.
E lá sempre fui vitorioso porque sempre tive o
apoio do PSDB – viu, Mário Couto? -, Wall Ferraz,
três vezes Prefeito, que me convidara para ser seu
vice, mas, na última hora, achou que não devia deixar
a Prefeitura; peguei aquela bandeira, e o povo me fez
Governador do Estado. E o mesmo povo me mandou
para cá.
Então, ó Deus, ó Deus, agradecemos pelas belezas de Parnaíba e Teresina, mas abençoai cada vez
mais essas grandiosas cidades do meu Brasil.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mário
Couto.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. PSDB – PA)
– Após o brilhante pronunciamento do Senador Mão
Santa, representante do Estado do Piauí, que mostrou
a todos nós o seu carinho e o seu amor por aquela
terra, chamamos para fazer uso da palavra o Senador
do PSDB do Paraná, Alvaro Dias.
Passamos o comando da Mesa Diretora ao eminente Senador Mão Santa. (Pausa.)
O Sr. Mário Couto deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Ele passou ligeiro a Presidência do Senado; ele quer
mesmo é o Governo do Estado do Pará.
Com a palavra esse Líder do Paraná e do Brasil,
Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa.
Senador Mário Couto e Srs. Senadores, na terça-feira última, tivemos a primeira reunião da CPI da
Petrobras, para colher depoimento do atual Secretário
da Receita Federal, Dr. Cartaxo. Começamos com uma
inversão em relação àquilo que é conveniente para o
trabalho de investigação numa Comissão Parlamentar
de Inquérito: em vez de ouvirmos antes quem pode
denunciar, ouvimos quem queria a responsabilidade
da defesa. Essa inversão tem um propósito: diﬁcultar
as investigações. Essa é a primeira conclusão que
podemos tirar dos primeiros momentos da CPI da
Petrobras.
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Em que pese o pessimismo que antecedia a reunião, não foi uma reunião perdida. É verdade que houve
quem divulgasse ter o Secretário, até então interino,
da Receita declarado ter sido correta a mágica contábil efetuada pela Direção da Petrobrás no ﬁnal do ano
passado. Mas não foi o que entendi dele. Considerei
o depoimento dele honesto. Quando dele indaguei se
atestava como correto o procedimento adotado pela
Direção da Petrobras, respondeu que não há ainda uma
posição oﬁcial da Receita Federal a respeito, que há
posições contraditórias, que algumas Regionais defendem, e outras se posicionam de forma diferente.
Não há, portanto, uma posição oﬁcial da Receita
Federal; por consequência, não há do Ministério da Fazenda e nem mesmo da Presidência da República.
A conclusão que retiro do depoimento do Secretário da Receita é que o Governo ainda não deliberou.
Cerca de oito meses após a operação efetuada, não
há deliberação do Governo sobre a licitude ou ilicitude
dos procedimentos adotados na direção da Petrobras,
porque não há ainda o posicionamento técnico que
deve ter origem na Receita Federal.
No dia 11 de maio, a Receita publicava e expunha no seu portal uma nota em que admitia ser ilegal
a operação contábil realizada pela empresa. No dia 21
de maio, exatamente em função do desdobramento e
da repercussão negativa, a Receita Federal retirou do
seu portal aquela nota e publicou outra sem um posicionamento claro a respeito do que ﬁzera a direção
da Petrobras.
A indagação é simples: qual Receita vale? Qual
Receita Federal? Qual instituição vale: a de 11 de maio
ou a de 21 de maio? O que vale para os empresários
brasileiros e para as empresas brasileiras: a posição
de 11 de maio ou a de 21 de maio?
O Governo precisa decidir; aﬁnal, nós não estamos nos referindo a um fato insigniﬁcante; nós não
estamos falando de centavos ou de migalhas. Estamos
falando de bilhões que não foram recolhidos aos cofres
públicos e que signiﬁcaram prejuízo enorme a Estados
e Municípios que tiveram queda de receita.
Os Municípios arrecadaram menos, os Estados
arrecadaram menos. Há uma contabilidade que varia
de Estado para Estado. Determinado Estado alega que
perdeu, só com a CID, mais de R$40 milhões, outro
fala em R$70 milhões, outro fala em R$120 milhões.
Não há como admitir que um ato oriundo de uma empresa administrada pelo Governo do País possa provocar prejuízos às administrações em todas as Unidades da Federação e, por conseqüência, prejuízos
à população.
De outro lado, se a Petrobras pode, por que só
ela haverá de poder? Isso é privilégio de um lado e
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discriminação de outro. As empresas de outros segmentos da economia estarão sendo discriminadas. Se
o grande contribuinte que é a Petrobras pode, por que
o pequeno contribuinte não haverá de poder? Portanto,
temos que estabelecer o princípio de que todos são
iguais perante a lei e que a isonomia é o caminho a
ser caminhado por quem governa o País, especialmente, dando exemplo a partir dos atos públicos que
são celebrados e devem ser celebrados com absoluta
transparência.
Nós estamos vivendo no Senado uma crise exatamente por falta de transparência em determinados
momentos. A ausência de transparência de um lado
e o desrespeito à legislação do outro nos conduziu a
uma crise ética sem precedentes na história desta Instituição. E, se nós atravessarmos a rua e chegarmos
ao Executivo, veremos que lá os desvios são inﬁnitamente superiores àqueles que ocorreram aqui, no
Senado Federal. É por isso mesmo – não é por outra
razão – que, desde o primeiro momento, o Governo
procurou blindar a atual gestão da Petrobras em razão
da CPI que quer investigá-la.
Ainda, Sr. Presidente, por que não admitir, na
CPI, que fale a Srª Lina Vieira, ex-Secretária da Receita, que manifestou num plano de maior repercussão o
seu inconformismo com aquela atitude da direção da
Petrobras no ﬁnal do ano passado? Por que não ouvila? Até aquele momento, era uma proﬁssional extremamente qualiﬁcada, técnica competente, respeitada
e acreditada pelo seu Partido, o PT, e pelo Governo
Lula. A partir daquele momento, caiu em desgraça e
acabou demitida. Ela não teria agido com elevado espírito público? Eu creio que sim. Qual o erro teria ela
cometido? Eu creio que nenhum. Caberia a demissão
por incompetência? Não. Por que foi demitida? Não
sei. Ou sei. Foi demitida porque discordou? Porque não
avalizou algo que considerava ilegal, incorreto?
Essas são questões relevantes agora. Mas por
que não ouvi-la? Qual o mal em ouvi-la? O que pode
ocorrer com o seu depoimento? A República sofrerá
consequências? Cairá o Governo? O Presidente Lula
será deposto? Qual a razão? Por que não querem ouvir Lina Vieira na Comissão Parlamentar de Inquérito?
Por que ela mete tanto medo, Senador Mão Santa? Por
que esse pânico? Uma mulher aparentemente frágil
atemoriza todo o Governo. Eu espero que ela venha
agora na Comissão de Constituição e Justiça. Foi convidada, que venha com elevado espírito público e diga
o que tem que dizer. Nada mais além do que precisa
dizer, a verdade. Essa discussão que se estabeleceu
chega a ser surrealista, mas não é nova, a discussão
entre Lina Vieira e Dilma Roussef.
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A Dilma interferiu ou não interferiu? A Ministra
pediu ou não pediu? A Srª Lina Vieira foi ao Palácio do
Planalto, à Cheﬁa da Casa Civil ou não foi? Ora, mais
uma vez, a palavra de uma senhora contra a palavra
de outra senhora no Governo Lula. Já vivemos esse
episódio. O episódio do dossiê, por exemplo, foi uma
seleção de mentiras para blindar o Governo diante de
um ato criminoso, celebrado no Palácio do Planalto. A
confecção de um dossiê para intimidar a oposição. E
a blindagem teve como arma, naquela oportunidade,
a mentira. Novamente, lança-se mão da mentira como
arma para a blindagem. É o império da mentira.
Nós estamos vivendo neste paraíso da mentira.
Brasília se transforma numa Disneylândia adulta do mal
diante da celebração da mentira e da sua consagração
como método permanente para assegurar absolvição
diante de fatos que são denunciados. A mentira como
sentença de absolvição. Ora, Sr. Presidente, mentira
não pode ser sentença de absolvição. É na esteira do
modelo adotado nos últimos anos: pode existir o crime.
O crime é colocado à luz do dia, mas o criminoso ﬁca
nos subterrâneos da clandestinidade, na escuridão da
impunidade e não aparece diante da sociedade brasileira para o seu julgamento.
A escuridão da impunidade acobertou os verdadeiros responsáveis pela confecção do dossiê. E,
neste momento, mais uma vez, tenta-se fazer prevalecer a impunidade. Esperamos que a Srª Lina Vieira
venha na próxima semana para colocar um pouco
de luz, a ﬁm de que possamos continuar respirando,
acreditando e vivendo com o mínimo de dignidade no
Parlamento brasileiro.
Sr. Presidente, é o que eu tinha a dizer nesta
manhã de sexta-feira. Porém, antes de encerrar, quero
dizer ainda que estamos prestes a discutir, na CPI da
Petrobras, mais um fato determinado.
Na próxima terça-feira, ouviremos os representantes da Agência Nacional do Petróleo sobre duas
questões: royalties – há uma operação da Polícia Federal – Operação Royalties –, que investigou supostas
irregularidades; e a questão que o Ministério Público
denunciou: o pagamento irregular ou o pagamento indevido a usineiros, também no ﬁnal do ano passado,
da ordem de R$178 milhões. São dois fatos, já do conhecimento público, que serão discutidos na próxima
terça-feira na CPI da Petrobras.
E, mais uma vez, o procedimento é equivocado.
Primeiramente, ouviremos os responsáveis pela
Agência Nacional do Petróleo, ao invés de se requerer documentos, informações, contratos; ao invés de
se requerer os questionamentos do Ministério Público; ao invés de se ouvir quem está denunciando, para
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depois ouvir os responsáveis pelo ato. Ao fazermos
assim, nós não agimos corretamente. Se procedermos dessa forma, sinalizaremos que não queremos
investigar nada, que não queremos revelar nada, que
o que desejamos é acobertar tudo, para que tudo permaneça como está.
Vamos fazer o possível para superar essas diﬁculdades e oferecer respostas às cobranças da sociedade brasileira.
Muito obrigado Senador Geraldo Mesquita Júnior.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Mesa é quem agradece, Senador
Alvaro Dias.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente e Senador Alvaro Dias, venho a esta tribuna, na
manhã desta sexta-feira, inicialmente, para falar aos
aposentados do meu País; em seguida, falarei sobre
um grave acontecimento no meu Estado, no oeste do
meu Estado, na cidade de Santarém, sobre a operação Arco de Fogo.
Presidente, sei eu que, nesta semana, que está
se ﬁndando, houve várias reuniões com o Governo,
em função de tentarmos avançar para uma solução
no caso dos sofridos aposentados deste País.
Olhe, V. Exª sabe, assim como o Senador Alvaro
Dias, que é um defensor dessa causa e a da Aeros
também, que envolvem todos os aposentados e pensionistas deste País, e nós pensávamos que estávamos
chegando a uma solução deﬁnitiva para acabar, ou
pelo menos amenizar, o sofrimento dos aposentados
deste País. Mas como é difícil, como é terrível sentar
para negociar com este Governo!
Acabou V. Exª de dizer que não se pode ter consistência na palavra deste Governo; a maioria delas é
mentirosa. V. Exª tem absoluta razão! Absoluta razão!
No curso das discussões com o Líder Henrique Fontana, a quem elogiei na semana passada, na sexta-feira
passada, desta tribuna, o rapaz, o jovem rapaz, estava consciente que os aposentados realmente sofrem
muito neste País. E que o Presidente da República – e
eu já disse isso por várias e várias vezes aqui –, Presidente Lula, criticou os governos anteriores dizendo
que ele, quando fosse Presidente da República, iria
resolver esse grave problema, tanto o do maldito fator
previdenciário como o do percentual de aumento, o
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ganho dos aposentados deste País. Parece até que,
aqui, estamos questionando algo que não envolva
homens e mulheres, ﬁlhos deste País. Parece até que
estamos tentando resolver uma situação dramática
de estrangeiros – aliás, questões relativas a estrangeiros são resolvidas com mais facilidade do que a
dos brasileiros; é só perceberem o quanto o Brasil já
emprestou para outros países. Já mostrei aqui como
é terrível a gente perceber que o Presidente Lula vê,
por exemplo, a situação da pobreza do Brasil – observou o sentimento do Fernando Henrique Cardoso – e
aumentou o Programa Bolsa-Família. Está certo que
é muito pouco para o povo brasileiro. Está certo que
– sei disso, Senador Geraldo Mesquita – o que dão
para essas famílias pobres do Brasil são as migalhas
que caem da mesa farta do Governo.
É a sobra, é a migalha que cai da mesa farta do
Governo Federal, e aí abandonam totalmente esses
seres humanos, homens e mulheres, que são os aposentados deste País. Por que, Presidente Lula? Já lhe
perguntei várias vezes. Eu não entendo. Explique-me.
Mande o seu Ministro incompetente me explicar. Era isto
que eu queria falar: estávamos chegando a um entendimento, Senador Geraldo Mesquita, quando este peste,
chamado Pimentel, entrou no assunto – e eu não me
sento mais à mesa com este Ministro; me nego a participar das reuniões, me nego a participar de reuniões
em que este Ministro sentar. Ele foi lá e destruiu toda
aquela parte inicial que já estava sendo contornada.
Um homem mal. Ó cearenses! Ó cearenses! Pelo amor
de Deus! Por Nossa Senhora de Nazaré, como é que
me elegem um homem desse para Deputado Federal
desse Estado querido e honrado como é o Ceará? Um
homem que não tem a menor sensibilidade, Senador
Geraldo Mesquita! Sentou à mesa de reunião e destruiu tudo. Acabou tudo. Não se chegou mais a canto
nenhum. Derrubou todo o tempo em que estivemos,
ordeiramente, tentando resolver a questão.
O que acho, Senador, é que, sinceramente, agora, diﬁcilmente este Senador sentará mais com o Governo. Eu me nego a isso. Daqui para frente, vou levar
essa questão ao conhecimento do meu grande coordenador, o honrado e respeitado Senador Paulo Paim.
Não consigo mais conversar com este Governo. Este
Governo, na realidade, não está interessado em resolver o problema.
Não é o Líder da Câmara o Fontana, é o Ministro,
é a incompetência, é a maldade, é a irresponsabilidade
desse Ministro. Ele ganha bem. Hoje, ele deve estar no
Ceará, na casa dele, na mansão dele, geladeira farta,
remédios, carro na porta – se não é um, são dois, são
três –, salário expressivo... E aqueles que estão lá sofrendo a fome, a falta de remédio, de hospitais, de uma
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geladeira farta, vendo às vezes o neto, o ﬁlho sofrer?
E aqueles que trabalharam tanto na sua vida, que dedicaram sua vida inteira a este País e que pensavam
que, no ﬁnal da sua vida, teriam uma vida tranquila,
meu Deus, e agora estão a sofrer?
Senador Geraldo Mesquita, sinceramente, eu
acho que esta semana vou sentar com o Senador Paim
e vou oferecer o meu suor, nessa luta, ao Senador e
aos aposentados do Brasil. Mas o meu suor de ir para
as ruas, o meu suor de ir para a rampa do Planalto...
Se esse Planalto em que o Presidente Lula está despachando não tem rampa, nós vamos para a porta.
Nós vamos para a porta com os aposentados.
Nós temos que mostrar ao Presidente Lula que
basta! Chega de enganação, chega de tortura, Presidente! Não torture mais esses homens e essas mulheres deste País! Isso é uma tortura, Presidente!
Geraldo Mesquita, querem dar um por cento de
ganho, Geraldo Mesquita. Um por cento de ganho! Isso
é uma estupidez, isso é uma irresponsabilidade, isso é
brincar com o sentimento humano, isso é brincar com a
família, isso é brincar com os ﬁlhos, isso é brincar com
a dignidade, isso é brincar com alguém que dedicou a
sua vida inteira a este País, a este Brasil querido!
Vou conversar, Geraldo Mesquita, vou tentar esta
semana convencer os Senadores a nos reunirmos e
dar um basta nessa conversa com esse incompetente,
desastroso... Aliás, o Governo tem um time de Ministros
que são exemplo de incompetência neste País. Aquele
Carlos Minc, minha Nossa Senhora de Nazaré! Onde
foram buscar aquele homem? Como é que me tiram
uma Marina para colocar um Carlos Minc, meu Deus
do Céu!? Carlos Minc está mais para Tio Patinhas do
que para Ministro, com aquele suspensório e aquele
bico que faz para se exibir na frente das câmeras de
televisão. Ele adora uma câmera de televisão. Mostra
um foco para ele! Ele puxa o suspensório, põe aquele
bico a aí se exibe à vontade. Ô Ministro irresponsável
e incompetente! É uma turma, uma meia-dúzia de Ministros que o Lula selecionou para brincar com o povo
do Pará e com o povo do Brasil. Este, ontem, mandou
novamente a operação Arco de Fogo fechar as empresas de Santarém. Santarém é uma cidade pacata,
maravilhosa, de uma população trabalhadora, de uma
população ordeira. Chegou lá a Polícia Federal. Nada
aqui contra a Polícia Federal.
Lógico que a Polícia Federal recebe ordem. E recebeu ordem para fechar as empresas de Santarém,
como se não bastasse a quantidade de empresas produtoras regulares, regulares, que foram fechadas no
sul e sudeste do Pará: Tailândia (no oeste), Altamira,
Paragominas. Como se não bastasse isso, agora, o Ministro, com a sua irresponsabilidade... Aliás, vamos até
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mais longe, sinceramente, olho para aquele Ministro,
veja as suas entrevistas na televisão, olho para suas
atitudes na televisão, e ele me parece um louco, ele
me parece um maluco. Um Ministro que diz que foi ao
movimento pró-maconha, o que ele é? Que exemplo
ele está dando à Nação brasileira, que exemplo está
dando aos jovens brasileiros? É um louco. Como é que
o Lula pode ter em seu Ministério um louco.
Ontem fecharam indústrias em Santarém com
mais de 28 anos de funcionamento, mais de 28 anos,
mais de cem empregados. Já estamos na faixa de
Santarém com mais de mil empregados demitidos. Se
não bastassem as enchentes, se não bastasse a crise econômica, vai o louco do Minc e manda a Polícia
Federal destruir a economia de Santarém. Parece que
é contra o meu Estado. Não vejo em outros Estados,
eu só vejo no Pará. A agressão é a meu Estado. Onde
está a Governadora Ana Júlia Carepa? Onde está a
nossa Governadora Ana Júlia Carepa, que foi muito
bem votada na cidade de Santarém? Onde está ela?
Eu sei onde está. Não vou dizer, senão vão crivar-me
de denúncias.
Governadora, vá lá, Governadora, e impeça isso.
Mostre o seu pulso, mostre o seu amor a seu Estado,
Governadora. Mostre a eles que não é fechar para depois conversar; é o inverso, Governadora: conversar
para depois fechar.
Eles não querem saber quem está regular ou irregular, chegam lá fechando tudo, destruindo tudo, prendendo os empresários. Um empresário, em Altamira,
foi preso duas vezes num dia só. E o doido, o maluco
do Carlos Minc não quer nem saber. Dói, dói ver aquilo
que se criou durante um tempo, aquilo que se construiu
no meu Estado durante um tempo ser destruído com
o aceite, com o “concordo” da Governadora.
Presidente, nesses momentos é que eu tenho
inveja desse cargo. Se eu estivesse à frente de um
Poder de um Estado como o Pará e me acontecesse
isso, Senador Cristovam, eu faria o maior barulho desta
Nação. Eu estaria à frente, eu quereria ver fecharem
as empresas regulares do meu Estado. Se se sentassem para conversar, se se sentassem para ﬁscalizar
e veriﬁcassem que estava errado, eu aplaudiria; mas,
na marra, fechar tudo, regulares e irregulares, colocar
tudo dentro do mesmo saco, propositalmente, para
acabar com a economia do Estado, porque Santarém
é a maior cidade do Estado do Pará e uma das que
mais produzem, uma das que mais crescem no meu
Estado... Proposital! Direcionado! E a nossa Governadora cruza os braços.
É por isso que eu venho aqui a todo momento, é
por isso que eu luto, é por isso que eu falo, é por isso
que eu mostro à Nação, é por isso que eu mostro ao

AGOSTO 2009

Agosto de 2009

meu Estado o meu dever, a minha obrigação de estar aqui defendendo esse Estado querido, porque eu
estou vendo a desgraça que está acontecendo com o
meu Estado a cada dia. Ninguém respeita mais o Estado do Pará. E o Estado morre lentamente, Senador
Cristovam Buarque, na sua economia.
Senador como eu, que nasci, me criei e aprendi
a amar e a respeitar o meu Estado, poderia ﬁcar calado? Como querem que eu me cale, Senador? Como
querem que eu me cale? Como querem que esta voz
não venha a esta tribuna denunciar, falar, e não só falar, mas tomar providências?
Na segunda-feira, vou entrar com um ofício, junto
à Mesa Diretora, pedindo a presença do Carlos Minc.
Quero olhar na cara dele aqui no Senado! Eu quero
olhar! Eu quero dizer-lhe algumas boas! Eu vou lhe
dizer, na sua cara, Ministro! Espere o momento!
Vou trazer o Ministro aqui e quero falar a ele da
desgraça que ele está fazendo contra o meu Estado.
Falei! E eu gostaria de que o povo do meu Estado estivesse nessa reunião. Vou dizer aqui o dia, vou dizer
aqui o momento, vou dizer aqui a hora. Vocês verão o
que eu vou dizer ao Carlos Minc.
Na segunda-feira, Sr. Presidente, entrarei com
um ofício junto à Mesa Diretora pedindo a presença
do Carlos Minc aqui neste plenário, não em comissão.
É muito sério, é muito grave. Ele está destruindo um
Estado, ele está transformando um Estado num mundo de desempregados, ele está transformando um
Estado num mundo de violência porque o desemprego gera violência.
Eu quero perguntar ao Ministro porque ele apoia
os fumadores de maconha. Eu quero perguntar ao Ministro o que ele tem contra o meu Estado. Eu quero
perguntar para o Ministro qual é o acordo que a Governadora tem com ele para a destruição do meu Estado.
Eu quero perguntar a ele.
Quero que V. Exª comunique ao Presidente Sarney
a minha providência de trazer o Ministro ao plenário,
não à comissão, para ser arguido pelos Senadores
e quero ter a oportunidade de questionar o Ministro
Carlos Minc porque o Ministro só mete o bedelho no
meu Estado, porque o Ministro tem ódio mortal do meu
Estado e porque a minha Governadora não toma nenhuma providência.
Meu Pará, meu Estado querido, pode ter certeza
de que eu sei que o meu debate, que as minhas críticas aqui nesta tribuna me custam caro, me custam
perseguição, mas jamais me arredarei dos meus direitos e dos direitos do paraense. Jamais! Custe-me o
que me custar, jamais me arredarei.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vim aqui disposto a fazer um cuidadoso discurso sobre o futuro
do Brasil.
Aproveitando o lançamento da candidatura – tudo
indica – da Senadora Marina Silva, aproveitando o
provável lançamento do Deputado Ciro Gomes para a
Presidência da República, vim fazer um discurso sobre
o que eu gostaria de dizer a eles, sobre qual seria o
programa que eu gostaria de vê-los levar para o Brasil. A Senadora Marina, além disso, traz, com a sua
candidatura, algo muito importante para o Senado: a
possibilidade de o Senado debater os grandes temas
nacionais e não debater apenas o próprio Senado,
como a gente vem fazendo.
Por isso, venho cobrando dos Senadores que
sejam todos eles, se possível, pré-candidatos a Presidente. Mas o tempo já passou. Felizmente, temos uma
candidata. Na outra vez, tivemos pelo menos dois candidatos: a Senadora Heloísa Helena e eu próprio.
Eu vinha dizer aqui – vou ter que deixar para
outro dia esse discurso –, eu vinha propor a eles um
programa chamado Brasil Limpo, um programa que
mostrasse que não basta este País ser rico: a riqueza
tem que ser limpa. A riqueza limpa é a riqueza bem
distribuída, é a riqueza que não vem do roubo, nem
da destruição da natureza, nem da concentração de
renda. Eu vinha propor a ela e também ao Deputado
Ciro, à distância, a ideia de que um Brasil limpo é um
Brasil em que a gente possa andar pelas ruas sem
medo de assalto e em que as ruas sejam socialmente
limpas do ponto de vista da riqueza, do riso, da alegria
e da paciﬁcação da população.
Eu queria falar para eles de um Brasil limpo, Senador Mário Couto, do ponto de vista das nossas escolas. Eu vinha falar para eles sobre como fazer um
Brasil limpo do ponto de vista da saúde.
O que a gente vê hoje nos nossos hospitais não
é uma saúde limpa. Eu vinha falar disso. Eu vinha falar
para eles das diversas formas de limpeza que a gente precisa ter neste País, inclusive a limpeza de uma
indústria do conhecimento, e não apenas da velha indústria mecânica. A economia do conhecimento como
sendo a economia limpa.
Mas, lamentavelmente, Sr. Presidente, não posso falar isso, porque estamos, hoje, sob a maldição do
presente, que nos impede de discutir o futuro do País,
que é a principal razão de ser desta Casa. Venho falar,
dentro da maldição do presente, sobre a prisão, ontem,
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aqui, dentro desta Casa, de nove estudantes; dois dos
quais menores de idade.
Ontem, passei mais de três horas com os rapazes,
apesar da simpatia dos policiais, da competência dos
policiais para discutir o assunto, da compreensão dos
policiais, da segurança interna do Senado. Apesar de
tudo isso, passei três horas junto com esses rapazes,
que estavam presos, porque não deixavam que eles
saíssem até que eles ﬁzessem um depoimento e, portanto, ﬁcassem, de certa maneira, enquadrados. Estavam o Senador Suplicy, eu próprio, o Senador Nery e
o Senador Valter Pereira, que teve papel fundamental
nisso, até pela sua posição e proﬁssão de advogado
e pelo seu conhecimento de jurista. Ficamos horas e
horas negociando, para conseguirmos que esses rapazes saíssem sem necessidade de dar mais do que
o nome e o número da Carteira de Identidade; que não
ﬁcassem, de certa forma, com o registro de um documento que podia ser a abertura de um processo.
E por que esta Casa, hoje, precisa ter uma espécie de cadeia, mesmo que seja uma simples sala,
mesmo que haja água, mesmo que haja cafezinho?
Mas onde você está sem poder sair, o nome certo
disso é cadeia.
Por que eles ﬁcaram aquele tempo todo ali? Porque estavam protestando aqui dentro do Senado, mas
longe deste plenário. Aqui, neste recinto, não se pode
tolerar protesto, não se pode tolerar nada que impeça
o trabalho dos Senadores. Estou absolutamente de
acordo que qualquer manifestação, mesmo na tribuna
de honra, que impeça, diﬁculte os trabalhos – e às vezes simples palmas já afetam; e vaias também –, não é
viável. Estou de acordo de que aqui tem que se manter
um ambiente livre de qualquer mínima algazarra.
Agora, esses jovens estavam nos corredores. Esses jovens não estavam depredando absolutamente
nada, nem lixo eles estavam deixando, se olhássemos imediatamente depois. Mas, pior, Senador Mário
Couto: quando chegaram os seguranças e disseram
que eles tinham que sair, eles começaram a sair; só
que, como dizem os próprios seguranças, eles saíram
gritando slogans, eles saíram manifestando a opinião
deles em alta voz. Por isso, em vez de deixar que eles
saíssem, eles os levaram para o “escritório” – o nome
certo é esse, não é cadeia, embora funcione como tal,
quando pessoas ﬁcam ali, impedidas de sair –, onde
funciona o serviço de segurança. E ﬁcaram horas! Eu
ﬁquei três horas; eles devem ter ﬁcado quatro ou cinco. Ficaram essas horas ali, negociando se iam depor
ou se iam apenas se identiﬁcar. E isso faz uma grande
diferença, porque, segundo eles – isto eu não ouvi, eu
próprio –, no primeiro momento em que ali chegaram,
houve ameaça de que os que fossem funcionários
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públicos iam perder o emprego. Creio que havia algo
negativo na ideia de que eles teriam de sair dali, em
um veículo da própria segurança, para serem levados
onde eles trabalhavam; e os dois menores, para onde
moram seus pais.
A gente não pode trabalhar desse jeito. Tem de
descobrir uma forma de manter a ordem, claro, mas
manter a ordem sem precisar impedir o livre trânsito de
pessoas que querem fazer protestos contra qualquer um
de nós, Senadores. E, diga-se de passagem, eu moro
em Brasília. Eu seria o mais vulnerável a isso e estou
falando que é preciso deixar que haja manifestações.
Não manifestações que deixem os corredores sujos,
com pedaços de pizza, por exemplo, que quebrem
vidros, por exemplo, que destruam móveis, mas que
venham aqui, paciﬁcamente, dizer o que pensam de
nós, Senadores, de toda a Casa e do seu Presidente
também. E isso a gente não está vendo.
A Câmara está aberta. O Senado está fechado
para o ingresso de pessoas. Em nome da gripe suína,
não se deixa entrar aqui nem turistas. A Câmara está
aberta. Quem está errado? A Câmara, sendo tolerante
demais com a doença, ou o Senado, sendo intolerante
demais com os protestos? Creio que estamos sendo
intolerantes com os protestos, porque, se a gripe suína, de fato, fosse uma ameaça, pela presença de pessoas, teríamos de suspender as sessões, porque se
tem um lugar onde essa gripe pode se propagar muito
mais facilmente do que em qualquer outro é aqui nesta sala: fria, fechada e cheia de tapetes. Mas estamos
trabalhando. Por que turistas não podem vir aqui? Será
que é por que eles trarão doença? E nós não vamos
aos nossos Estados? Ou algum de nós está ﬁcando
trancado em casa, por causa dessa ameaça?
Há, hoje, uma intolerância dentro do Senado com
a possibilidade de manifestações ordeiras. Ordeira
diﬁcilmente é silenciosa. Mas imaginem que um grupo queira vir aqui fazer uma manifestação silenciosa;
pura e simplesmente silenciosa. Aí dizem: “Não pode
sentar no chão.” Mas aqui os jornalistas ﬁcam sentados no chão. Não tem nenhum banquinho pra eles.
Aí dizem: “Mas eles estão trabalhando.” E protestar é
menos digno do que trabalhar? E se essa regra que
vale para o Senado hoje, valer nas fábricas, onde ﬁque proibido trabalhador fazer greve e assembléias
dentro da fábrica? E se os reitores das universidades
decidirem que estudante não pode se manifestar na
porta da reitoria? E se a gente começar a dizer que
ninguém mais pode protestar, porque isso ameaça a
instituição? Acabou a democracia!
Lamento que, em vez de estar falando aqui do
futuro, como eu tinha preparado, um discurso sobre
um Brasil limpo, para servir de apoio aos candidatos
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à Presidência da República, estou sendo obrigado a
cair, mais uma vez, na maldição do presente, impedido
de falar do futuro, porque uma coisa tão grave como a
restrição de liberdade de nove jovens, entre os quais
dois menores, dentro do recinto da Casa do povo,
quando eles já estavam saindo de uma manifestação
legítima que eles têm direito de fazer, obriga-me não
apenas a ﬁcar lá dentro com eles, juntamente com
outros Senadores, mas me obriga também a vir aqui
manifestar meu descontentamento.
Ao mesmo tempo, Sr. Senador, como de quase
toda tragédia, disso aí tirei algo que me deixou entusiasmado: ver esses jovens, inconformados, não ﬁcarem
restritos apenas a mandarem e-mails, mas a saírem de
suas casas para virem se manifestar aqui dentro.
Há um artículo hoje, creio que do Clóvis Rossi,
na Folha de S.Paulo, que diz com a maior clareza: a
gente tem que ir pra a rua; não basta, na comodidade
da casa, ﬁcar fazendo e-mails. Os e-mails são bons
para a gente marcar o lugar onde se encontra, para
deﬁnir o trajeto de uma caminhada, para escolher os
slogans das faixas, mas o verdadeiro protesto é nas
ruas. O protesto virtual pode até surtir efeito, mas dependendo de quem recebe. Se quem recebe tem o que
se chama por aí de cara-de-pau, não adianta mandar
e-mails; e-mails para quem simplesmente ri da crítica
e rasga – e a gente sabe que tem pessoas com esse
cinismo –, perdoe-me quem está mandando esses
e-mails, mas está perdendo seu tempo, está fazendo com que algumas pessoas riam. E digo, sem falar
em nome: todos aqueles que dizem “eu me lixo para
a opinião pública”, estão dizendo “rasgarei os e-mails
críticos que me chegarem.” E você está mandando emails apenas. Mande os e-mails, mas aprenda o exemplo desses meninos que vieram, que deixaram seus
lazeres, que deixaram seu comodismo e que vieram
aqui dentro; e ainda mais: resistiram durante aquelas
horas a não aceitarem o depoimento.
Quero elogiar também aqui o papel do Senador
Heráclito Fortes. Foi o Senador Heráclito Fortes que
aceitou conversar, sobretudo com o Senador Nery –
comigo também –, e, graças a ele, conversando com
o Presidente Sarney... Mas eu diria, pelo que eu soube
ali, graças, sobretudo, ao Senador Heráclito Fortes, no
ﬁnal, aí, já quase 9 horas da noite, nós pudemos sair
daqui com esses meninos livres para irem para casa,
sem nenhuma marca no passado deles, salvo a marca positiva de dizerem ao Brasil que os caras-pintadas
não acabaram, que os que protestam não morreram,
que os com indignação na alma não ﬁcam deitados,
isso eles mostraram.
Tive também o prazer de ver o pai de uma menina menor de idade que foi chamado para levá-la dizer
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nas televisões, não mais nas televisões, porque já era
muito tarde e não havia televisões no plural, a única
televisão presente era a do Senado, que eu não sei
se vai divulgar isso, não sei. Aqui ﬁca não uma insinuação, aqui ﬁca uma dúvida. A TV Senado, que gravou
dele dizendo que tinha orgulho da ﬁlha. Acho até que,
quando eles saíram, porque saíram os menores antes
dos outros, ainda havia imprensa lá e não só a TV Senado quando eu saí. Ele disse que tinha orgulho da sua
ﬁlha e eu, como brasileiro – e brasiliense por opção –
orgulhei-me de que jovens de Brasília não estão mais
ﬁcando em casa, não estão mais ﬁcando passivos,
eles estão hoje em plena atividade, manifestando a
indignação, a raiva, o descontentamento, a frustração
que sentem por nós, Senadores.
Lamento que não tenha podido falar do futuro.
Lamento que não tenha podido falar dos candidatos
a Presidente. Lamento, mas, ao mesmo tempo, me
alegro por saber que há pessoas ainda jovens – nove,
apenas nove – capazes de se manifestarem. Fiquei
triste com a maneira como eles foram impedidos de
sair durante tantas horas. Eles já estavam saindo no
momento em que foram – desculpem a expressão, se
muitos não gostarem – presos, retidos. Na hora em
que eles estavam saindo. Pelo menos uma jovem nem
na manifestação estava. Ela viu um garoto, de certa
maneira, sendo – não vou usar a palavra “agredido” –
tirado dali à força, um amigo seu. Ela gritou o nome,
correu para ajudá-lo e terminou também ﬁcando todas
aquelas horas retida.
Lamento tudo isso, mas me alegro também. É
contraditório, como a vida, que certas razões de tristeza sejam razões de alegria – a tristeza de ver que esta
Casa não permite mais manifestações, está fechada
para o público e aqui só entra quem se identiﬁca, mostra quem é e quase diz o que vem fazer. Esta Casa
permitiu que alguns jovens se manifestassem.
É isso, Sr. Presidente, que tenho a falar. Espero
que, de hoje até segunda-feira, não aconteça nada
dessa maldição do presente para me impedir de fazer
um discurso olhando para o futuro. Mas, se outra vez,
neste ﬁm de semana, eu sentir que a maldição do presente é mais forte do que a atração pelo futuro, ﬁcarei
cumprindo meu papel de falar do presente.
Do presente de um Senado hoje fechado a visitação, hoje assustado com qualquer gesto de descontentamento.
Quantas vezes entraram aqui índios, operários?
E quantos lobistas não entram aqui sem nenhuma
preocupação nossa? Por que não entrarem, de maneira ordeira, aqueles que querem protestar contra a
situação que nós vivemos?
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Eu espero que, segunda-feira, de hoje até segunda, seja possível, Senador Efraim, que eu venha
falar do futuro, sem tocar nesses pontos do presente.
Mas, se for preciso, eu continuarei cumprindo a minha
responsabilidade de falar do presente.
Obrigado, Senador, pela concessão do tempo,
e espero que segunda-feira possamos nos ver aqui
e ver se a gente fala do futuro, ou, como o senhor
próprio tem sido obrigado pela maldição do presente,
se V. Exª defende o seu Estado no presente, quando
seria tão bom se a gente pudesse falar da Paraíba,
do Pará, do Distrito Federal, olhando o futuro distante
que nos espera.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Geraldo Mesquita Júnior deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. PSDB – PA)
– Senador Efraim, V. Exª vai falar?
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Fora do
microfone.) – Se V. Exª permitir...
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. PSDB – PA)
– Com certeza.
Convido para usar da palavra o representante da
Paraíba, Senador Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mário Couto, Srªs e Srs. Senadores,
minha preocupação é com o futuro, já que o País vive
o pesadelo da chamada Gripe Suína.
Tive a oportunidade de ver e ouvir o pronunciamento do nobre Senador Mozarildo Cavalcanti a respeito dessa matéria, mas entendo que é um pesadelo
estranho, pontuado por informações contraditórias.
De um lado, diz-se que não há motivos para alarde,
que tudo está sob controle. De outro, o próprio Governo recomenda às escolas que suspendam as aulas e
aguardem momento mais seguro para retomá-las.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se
não há o que temer, segundo as autoridades sanitárias do Governo, por que suspender as aulas? São
informações que não fazem sentido. Se as aulas devem continuar suspensas é porque alguma coisa de
anormal ocorre.
Informa-se também que nos aeroportos internacionais do País já há um plantão médico equipado com
ambulâncias para o pronto atendimento a quem chega
de áreas externas de risco, com ordens para conduzir
os que apresentam sintomas da gripe diretamente aos
hospitais. Ora, que normalidade é essa?
Hoje mesmo, Sr. Presidente, os jornais informam
que a Federação Brasileira de Bancos, Febraban, re-
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comendou que mulheres grávidas sejam afastadas
imediatamente do trabalho e só retornem se os seus
médicos particulares autorizarem. A medida, segundo
a entidade, é preventiva, já que as gestantes são mais
vulneráveis ao vírus H1N1.
Os dados concretos, no entanto, são de que o
Brasil é hoje o terceiro País em incidência de mortes
pelo vírus Inﬂuenza, à frente inclusive do México, país
em que se originou a doença. Está atrás apenas dos
Estados Unidos e da Argentina, contabilizando já, até
ontem, oﬁcialmente, pelo menos 227 mortes, sendo
111 só no Estado de São Paulo.
Portanto, Sr. Presidente, haveremos de considerar
que em tal contexto ﬁca claro o comportamento tíbio
do Ministério da Saúde, de quem se espera atitude
mais aﬁrmativa e esclarecedora, revelando a exata dimensão da moléstia em curso. Não basta ir à televisão
garantir que tem o controle de tudo e, na sequência,
impor ações que revelam a anormalidade do quadro.
Não contando com os esclarecimentos das autoridades públicas, o cidadão procura interpretar a palavra
dos especialistas ou, pior ainda, dos palpiteiros. Mas
esta também é contraditória: uns dizem que a epidemia já teria chegado a seu pico; outros, que ainda é
cedo para pensar assim.
Nesse ambiente, Sr. Presidente, prosperam teorias conspiratórias, segundo as quais a doença teria
sido provocada artiﬁcialmente por laboratórios interessados em vender o medicamento contra a gripe,
o Tamiﬂu, esgotado em quase todas as farmácias e
vendido em camelôs nas diversas capitais do País.
Já há até um mercado negro desse medicamento em
plena função em diversas cidades.
Srs. Senadores, a agência de notícias Agência
Brasil procurou o remédio em 15 farmácias do Rio
de Janeiro e em todas a caixa com dez comprimidos
pode custar de R$71,00 até R$156,00. E o pior: está
esgotado.
O fabricante do remédio no Brasil, o Laboratório
Roche, informou que recebe os pedidos de Tamiﬂu das
farmácias, mas que a prioridade imposta pelo Governo é de disponibilizar o produto para o Ministério da
Saúde, que pode distribuí-lo, caso julgue necessário.
Vejam bem: “caso necessário”. E é aí que está o problema: é ou não necessário? Esta é a pergunta que
toda a população brasileira está fazendo. Se o Governo monopoliza a posse do remédio, impedindo que o
consumidor o encontre nas farmácias, deve esclarecer
ou deve explicar, claramente, por que o faz; caso contrário, aprofundará o ambiente de mistério.
A única hipótese plausível, com esse estranho
monopólio, é a de o estar usando em vista de um quadro epidêmico. Não havendo esse quadro, não poderia
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monopolizar a posse do produto e contribuir com mais
essa atitude para semear o pânico.
Enquanto isso, Sr. Presidente, pairam essas dúvidas.
A Organização Mundial de Saúde eleva o seu
alerta em relação a essa gripe do nível 3 para o nível
4, caracterizado pela transmissão de humano a humano, espalhada em nível de comunidades.
Além do risco de epidemia, a Gripe Suína afeta
os mercados. Por exemplo, a Bolsa de Valores de São
Paulo, a Bovespa, começou a semana caindo para 46
mil pontos, expressando o temor de que a expansão
da doença venha a afetar os balanços de certos tipos
de empresa, como as companhias aéreas. Isso vem
afetando os mercados americano e asiático, que registram quedas consideráveis.
Sr. Presidente, o silêncio governamental – lamentável em todos os sentidos – faz lembrar episódio
análogo ao tempo do regime militar, que impediu que
a imprensa noticiasse um surto de meningite no Rio
de Janeiro. O resultado foi que a doença se propagou,
com consequências graves para toda a cidade.
Fica aqui, Sr. Presidente, portanto, o nosso protesto e nossa perplexidade diante desse estranho
comportamento governamental. Saúde depende de
informação. E é ela que está sendo sonegada, neste
momento tão delicado para a saúde pública no Brasil
e para toda a sociedade.
Era esse o registro e o protesto que desejava
fazer, Sr. Presidente.
E para não tomar mais tempo de V. Exª, eu quero
apenas fazer um registro de matéria que, com certeza, ao se iniciar a próxima semana, terá prioridade no
Congresso Nacional, em especial, no Senado Federal,
que é a questão da convocação da Srª Lina Vieira.
Portanto, eu quero retratar essa questão, começando simplesmente por uma leitura e pedindo que seja
registrada nos Anais da nossa Casa, se ainda não foi,
da jornalista Eliane Cantanhêde, na Folha de S.Paulo,
que faz um retrato daquilo que muitos deixam despercebido, tentando enxergar mais coisas dentro de nossa
Casa enquanto não se vê em outras Casas.
Então, veja bem V. Exª algo que todo cidadão brasileiro conhece, que é a felicidade do título da matéria:
“Mentira tem perna curta”. Diz a jornalista Eliane Cantanhêde no seu artigo de hoje, na Folha de S.Paulo,
na página 2, no seguinte editorial:
A Casa Civil da Presidência é um local fantástico, onde tudo acontece, mas nada
acontece. Fiquemos no governo Lula, com
José Dirceu e Dilma Rousseff.
O braço direito de Dirceu, [que saudade,
heim?] Waldomiro Diniz, saiu da oposição para
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a situação e da condição de acusador para a
de acusado ao pedir propina para banqueiro de
bicho. Mas o chefe Dirceu não sabia de nada.
Quando estourou o mensalão, ele também disse que não sabia de nada. Até vir a
público sua agenda no Planalto, mostrando
reuniões curiosas de presidentes de empresas e de bancos com presidente e tesoureiro
de partido político.
Agora, esse disse-que-disse entre Dilma
e Lina Vieira, ex-chefe da Receita, sobre um
encontro sigiloso das duas e um suposto pedido para a Receita “agilizar” [seria enterrar?]
processos contra o ﬁlho de Sarney. Lina insiste
que houve o encontro, e a sua então chefe de
gabinete corrobora a versão. Mas Dilma diz
que não sabe nada disso.
É a palavra de uma contra a outra, mas
circunstâncias e precedentes favorecem a
versão de Lina Vieira. Primeiro, porque ela diz
que não aceitou a ordem, sugestão, ou seja
lá o que for – o que, pelo menos, dá sentido à
sua súbita demissão.
Segundo, porque Dilma já passou por
isso. O primeiro presidente da Anac, Milton
Zuanazzi, vivia no Planalto e não dava um
passo sem consultar a ministra. O compadre
de Lula, metido com aviação, também visitava
bastante a Casa Civil. Mas Dilma jurou que não
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tinha nada a ver com a salvação da “insalvável”
Varig e não sabia de nada.
E, quando Erenice Guerra (de alguma
forma a sua Waldomiro) [segundo diz a jornalista] se enroscou com o dossiê, ou “banco
de dados”, contra FHC e sua mulher, Dilma
também não sabia.
Diante de tantas crises de memória, só
há uma solução: aos fatos! À agenda e às ﬁtas
do entra-e-sai do Planalto. Alguém está mentindo. E mentira, como a agenda de Dirceu
conﬁrmou, tem perna curta”.
Ah! Quem deu a agenda de Dirceu para
a CPI foi sua sucessora, Dilma.
Esse é o editorial, ou melhor, o artigo, da brilhante
jornalista Eliane Cantanhêde, que eu peço seja registrado nos Anais desta Casa.
Nós, Democratas, tucanos e outros Parlamentares
ﬁzemos, através da Comissão de Constituição e Justiça,
a convocação da Drª Lina Vieira, ex-Chefe da Receita,
para, na próxima terça-feira, trazer a sua versão. E aí
não há outro caminho, a não ser, como disse a nossa
jornalista: vamos aos fatos. Vamos saber quem está
mentindo, sabendo que mentira tem perna curta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EFRAIM MORAIS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. PSDB – PA)
– V. Exª será atendido na forma do Regimento Interno,
Senador Efraim Morais.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. PSDB – PA)
– Não há mais oradores inscritos.
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Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. PSDB – PA)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e11
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

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

Ceará
PDT - Flávio Torres* (S)
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)
Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)
PTB - Epitácio Cafeteira**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009.
(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) (15)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Arthur Virgílio (PSDB-AM)
Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007
Prazo final prorrogado: 21/02/2010

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(13)

Arthur Virgílio (PSDB-AM)
Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(1)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(10,21)

(4,7)

(5)

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

1. João Pedro (PT-AM)

(12,22)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(2,6,20)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(19)
(25)

(3,11,16,18)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto (PMDB-SC)

(24)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)
Valter Pereira (PMDB-MS)
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)
2. Romero Jucá (PMDB-RR)

(23)

(8)
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PDT
Patrícia Saboya (CE)

(14,17,26)

PDT/PSOL

(9)

1. Osmar Dias (PDT-PR)
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
21. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
22. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514
Fax: 3303-1176

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

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

(1,4)
(7)

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

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

(8)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.

3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais.
(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 15/05/2009

TITULARES

SUPLENTES

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

(1)

Gilberto Goellner (DEM-MT)
Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(1)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante (PT-SP)

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (PT-PR)

Renato Casagrande (PSB-ES)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros (PMDB-AL)
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

1. Valter Pereira (PMDB-MS)
(3)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

(1)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

Notas:
1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PETROBRAS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 569, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades envolvendo a empresa
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), relacionadas com: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração
de petróleo, apontadas pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades
nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de
superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados
pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes
envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de
artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3
bilhões de reais; g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal.
(Requerimento nº 569, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Pedro (PT-AM) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR) (3)

(2)

Leitura: 15/05/2009
Instalação: 14/07/2009

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior (DEM-BA)

1. Heráclito Fortes (DEM-PI)

Alvaro Dias (PSDB-PR)

2. Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Sérgio Guerra (PSDB-PE)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Ideli Salvatti (PT-SC)

1. Inácio Arruda (PC DO B-CE)

Marcelo Crivella (PRB-RJ)

2. Delcídio Amaral (PT-MS)

João Pedro (PT-AM)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB-RJ)
Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Leomar Quintanilha (PMDB-TO)
(1)

(1)

2. Almeida Lima (PMDB-SE)

Romero Jucá (PMDB-RR)

PTB
Fernando Collor (AL)

1. Gim Argello (DF)

PDT
Jefferson Praia (AM)
Notas:
1. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha, designado membro suplente em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
2. Eleito em 14.07.2009.
3. Designado em 14.07.2009.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares
RELATOR: Senador Gerson Camata

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo final prorrogado: 31/08/2009

MEMBROS
Senador Gerson Camata (PMDB)
Senador César Borges (PR)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3511
Fax: 3303-1176
E-mail: ems@senado.gov.br

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

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

1. Senador Gilberto Goellner (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Senador Mário Couto (PSDB)

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

1. Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

1. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

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

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

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

(1)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,3)

1. Senador João Vicente Claudino

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
3. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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4) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
(Requerimento nº 8, de 2009, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

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

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

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

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PT)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

PDT
1.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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5) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro.
(Requerimento nº 231, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Kátia Abreu (DEM)

1. Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2.

(2)

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

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

(1)

1.

PTB
Senador Fernando Collor

1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
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6) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Adelmir Santana (DEM)
Senador Eduardo Azeredo (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy (PT)
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(1,2)

PTB
Senador Gim Argello
Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
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7) NOVO PACTO FEDERATIVO NO BRASIL
Finalidade: Promover amplo debate e propor medidas para adoção de um novo pacto federativo no Brasil,
ou para o aperfeiçoamento do vigente.
(Requerimento nº 488, de 2008, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1.
2.
3.
Senador Cícero Lucena (PSDB)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

4. Senador João Tenório (PSDB)

(2)

5. Senador Sérgio Guerra (PSDB)

(1)

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

1. Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

Senador João Ribeiro (PR)

2. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

Senador Eduardo Suplicy (PT)

3. Senador Flávio Arns (PT)

Senador Tião Viana (PT)

4. Senador Paulo Paim (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima (PMDB)
Senador Neuto De Conto (PMDB)

(3)

2. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

(3)

Senador Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Senador Valter Pereira (PMDB)

1. Senador Gerson Camata (PMDB)

(3)

(3)

(3)

3. Senador Mauro Fecury (PMDB)
4. Senador Paulo Duque (PMDB)

(3)

(3)
(3)

PTB
Senador Sérgio Zambiasi

1. Senador Romeu Tuma

PDT
Senador João Durval

1.

Notas:
1. Em 09.06.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia
Vânia (Of. n 107/09 - GLPSDB).
2. Em 09.06.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro (Of. n 107/09 - GLPSDB).
3. Em 10.06.2009, a Liderança do Bloco da Maioria (PMDB,PP)designa seus membros na Comissão (OF. GLPMDB nº 007-A/2009).
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8) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte.
(Requerimento nº 449, de 2009, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Arthur Virgílio (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB)

(2)

(1)

PTB
Senador Romeu Tuma
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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9) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.
(Requerimento nº 592, de 2009, aprovado em 21.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa (PMDB)

(1)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(2)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles
Instalação: 03/03/2009

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

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: Senador Romeu Tuma
RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES: Senador Marconi Perillo
RELATOR-PARCIAL - PROVAS: Senador Valter Pereira
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senadora Serys Slhessarenko
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Instalação: 20/05/2009

Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Marconi Perillo (PSDB)

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

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

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
Senador Flávio Torres

(1,2)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1
RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV)
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2
PARECER FINAL: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2
1
2

Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Eduardo Suplicy (PT)

(38)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(36)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

3. João Pedro (PT)

(30)

Marcelo Crivella (PRB)
César Borges (PR)

(39)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(40)

Inácio Arruda (PC DO B)

(33)

(11,35)

4. Ideli Salvatti (PT)

(41)

6. Expedito Júnior (PR)

(29)

7. João Ribeiro (PR)

(32)

(37)

(34,72)

(4,28)

(31)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

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

(59,64)

Pedro Simon (PMDB)

(62,65)

2. Gilvam Borges (PMDB)

(58,61)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(67,71)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(55)

Neuto De Conto (PMDB)
VAGO

1. Romero Jucá (PMDB)

(60,66)

(8,15,54,56)

(57,69)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,53,70)

6. Paulo Duque (PMDB)

(2,63)

7. VAGO

(68)

(1,63)

(68)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

(48)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(18,46)

(44)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)

(50)

(14,16,43)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(17,42)

3. Heráclito Fortes (DEM)

(49)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(46)

5. Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)

(13,47)

6. José Agripino (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(23)

7. Alvaro Dias (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(46)

(45)
(5,51)
(26)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,22,73)

Arthur Virgílio (PSDB)

(23,74)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

(23)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

(24)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(52)

(52)
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1. Sérgio Zambiasi

(12,52)

2. Fernando Collor

(52)

(25,75)

(3,63)
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PDT
Osmar Dias

(20)

1. Jefferson Praia

(10,21)

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

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

2. VAGO

(6)

Expedito Júnior (PR)

(9)

3. João Vicente Claudino (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Mão Santa (PMDB)

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(2)

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

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

(8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena (PSDB)

1.

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

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (5)
Flávio Arns (PT)

(3,17,26)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(27)

1. Fátima Cleide (PT)

(33)

2. César Borges (PR)

(34)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(30)

Marcelo Crivella (PRB)
Expedito Júnior (PR)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(36)

5. Ideli Salvatti (PT)

(31)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(28,59,61)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(28,60,64)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(29,32)

(28)
(28,63,65)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Lobão Filho (PMDB)

(56,68)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(9,51)

(6,49)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

(50)

(52)

2. Romero Jucá (PMDB)

(57)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(53)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(48)

(55)

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

(41)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(38)

2. Jayme Campos (DEM)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,42)

Raimundo Colombo (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

(24,44)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(46)

(23,66)

(21)

(7,11,58)

(40)

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

(10,39)

(4,43)

5. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(37)

(20,67)

(25)
(22,45)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(19,47)

1. Cristovam Buarque

(18,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
18. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
19. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
20. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
22. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
24. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
29. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
30. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
31. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
37. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
38. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
40. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
41. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
42. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
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43. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
44. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
45. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
59. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
65. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PT-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais (DEM)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(9)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(3,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(2)

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

1. Paulo Paim (PT)

(6)

(1)

(7)

PMDB
Paulo Duque

1. Leomar Quintanilha

(5)

(10)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

(8)

(4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
4. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Papaléo Paes (PSDB-AP)

(13)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)
Papaléo Paes (PSDB)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(6)

2. João Tenório (PSDB)

(11)

(2,4)

(2,9)

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

1. Marcelo Crivella (PRB)

(5)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa

1. Paulo Duque

(8)

(3)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. João Durval (PDT)

(12)

(7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa

1. Wellington Salgado de Oliveira

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Marina Silva (PT)

1. Renato Casagrande (PSB)

(39,71)

Aloizio Mercadante (PT)
Eduardo Suplicy (PT)

(30)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(34)

5. César Borges (PR)

(39)

Expedito Júnior (PR)

(1,15,17,38)

3. Marcelo Crivella (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

(10,33)

(39)

(17,31)

6. Serys Slhessarenko (PT)

(37,52)

(16,17,36,72)

(35,52)
(19,32,77)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(62,63)

Almeida Lima (PMDB)

(57,66)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(59,63)

(54,64)

Gilvam Borges (PMDB)

(60,63)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(55,63)

4. Lobão Filho (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(3,63)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,56,67)

(61,68,78)

(5,65,76)
(40,58,69)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(2,63)

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

1. Efraim Morais (DEM)

(45)

Demóstenes Torres (DEM)

(42)

Jayme Campos (DEM)

(51)

Marco Maciel (DEM)

(14,20)

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

4. José Agripino (DEM)
(44)

(26,75)
(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

2. Adelmir Santana (DEM)

(27)

(48)

(43)

(4,47)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,46)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(28)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(24)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(29,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(49)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(27,70)

Sérgio Guerra (PSDB)

(50)

(25,74)

(7)

1. Gim Argello

(41)

PDT
Osmar Dias

(11,13,22)

1. Flávio Torres

(12,23,53,79,80)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
12. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
13. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
25. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
27. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
29. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
31. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
32. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
33. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
34. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
35. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
37. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
38. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

158

segunda-feira 17

ORDEM DO DIA

agosto de 2009

39. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
40. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
48. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
49. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
50. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
52. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
70. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
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71. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
72. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
75. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).

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

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

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

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

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PT-PR)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (73,74)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Flávio Arns (PT)

1. João Pedro (PT)

(36)

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

2. Ideli Salvatti (PT)

(36)

4. José Nery (PSOL)

(36,48,66)

(12,33)

(37)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(30)

6. João Ribeiro (PR)

(32)

Expedito Júnior (PR)

(31)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(36)

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

(1,34)

7. VAGO

(38)

(35,67)

(35,71)

(35)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(57)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,58,70,72)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(63)

3. Pedro Simon (PMDB)

(55)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(53)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(59)

Gerson Camata (PMDB)

(61)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(5,9,62)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(56)

7. Lobão Filho (PMDB)

(54,65)

(63)

(63)

(15,17,64)

(60)

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

(4,50)

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

(39)

(44)

(11,45)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,51)

3. Jayme Campos (DEM)

(42)

Heráclito Fortes (DEM)

(46)

4. Efraim Morais (DEM)

(43)

José Agripino (DEM)

(13,40)

Adelmir Santana (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(47)

(28)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(29,68,73,74,75)

(23)

(14,18,41)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)
7. VAGO

(27)

Cícero Lucena (PSDB)

5. Eliseu Resende (DEM)
(24,69,75)

8. Marconi Perillo (PSDB)
9. Papaléo Paes (PSDB)

(22)

(25)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(26)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,52)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(52)

PDT
Cristovam Buarque

(21)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
23. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
24. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
27. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
29. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
30. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
32. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
34. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
35. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
36. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
37. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
38. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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39. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
43. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
48. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
49. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
52. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
53. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 GLPSDB).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(7)

(7)

Flávio Arns (PT)

2. Ideli Salvatti (PT)

Sérgio Zambiasi (PTB)

3. VAGO

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(3)

(7)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

3. Valter Pereira (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(4)

1. VAGO

(1,6)

Romeu Tuma (PTB)

2. Marco Maciel (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Eduardo Azeredo (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

5. VAGO

(5)

(7)

PDT
VAGO

(7)

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Renato Casagrande (PSB)
Marina Silva (PT)
João Pedro (PT)

(26)

(7,26)

(22)

2. César Borges (PR)

(24)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(20)

João Ribeiro (PR)

1. Fátima Cleide (PT)

4. Delcídio Amaral (PT)

(23)

(25)

(21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(38)

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

(38)

1. Romero Jucá (PMDB)

(38)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,40)

3. Almeida Lima (PMDB)

(39)

(38)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(38)

(38)

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

(29)

1. Adelmir Santana (DEM)

(34)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(31)

Heráclito Fortes (DEM)

(33)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

(32)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(16)

(1,35)
(3,27)

(9,30)

(4,14)

7. Mário Couto (PSDB)

(18)
(17)

PTB
Gim Argello

(6,28)

1. Sérgio Zambiasi

(28)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,36,41)

1. Cristovam Buarque

(12,37,42)

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

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

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

1. VAGO

(4)

Inácio Arruda (PC DO B)

2. VAGO

(4)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

(4)

VAGO

(3)

2. Marisa Serrano (PSDB)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
César Borges (PR)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

2. VAGO

(8)

(8)

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

1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(5,7)

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

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

1. Fátima Cleide (PT)

(1)

Renato Casagrande (PSB)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Renato Casagrande (PSB)

1. VAGO

(5)

VAGO

2. VAGO

(5)

(1)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

(2,4)

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

1. VAGO

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

(3)

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

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

Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. João Pedro (PT)

(20)
(20)

(20)

Aloizio Mercadante (PT)
José Nery (PSOL)

(19)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(23)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,24,32)

4. Marina Silva (PT)

(2,22,48,49)

(24,45)

5. Magno Malta (PR)

(21)

(24,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(37,44)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

2. Romero Jucá (PMDB)

(36)

(38)

3. Valter Pereira (PMDB)

(39,43)

Gilvam Borges (PMDB)

4. Mão Santa (PMDB)

(42)

Paulo Duque (PMDB)

(10,12,35)

José Agripino (DEM)

(3,31)

(40)

(41)

(34)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(33)

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

(25)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

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

(27)
(30)

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

(8,46)

(9,13,29)

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

VAGO

(1,5)

PTB

(28)

(16,47)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
23. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
29. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
31. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
32. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
33. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Paulo Paim (PT)

1. Fátima Cleide (PT)

(6)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Gilvam Borges (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

2.

(14)

(3,9)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1,4,7)

Mário Couto (PSDB)

(10)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(12)

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

(8)

(13)

PTB
Sérgio Zambiasi

1.

(11)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Em 12.06.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Flávio Arns (OF. CDH 078-09).
6. Em 12.06.2009, a Senadora Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
7. Em 12.06.2009, o Senador Heráclito Fortes deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (OF. CDH 078-09).
8. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
9. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
10. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
11. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
12. Em 12/06/2009, o Senador Mário Couto é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia
(Of. CDH 078/09).
13. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
14. Em 12/06/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB, na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior (Of.
CDH 078/09).

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

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

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
VAGO

1. Fátima Cleide (PT)

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1.

(6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. VAGO

(2,4)

Lúcia Vânia (PSDB)

(1)

2.

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

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

2. VAGO

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

2. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

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

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

(41)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)

(43,75)

1. Flávio Arns (PT)

(38,68)

2. Marina Silva (PT)

(46)

3. Renato Casagrande (PSB)

(45,71)

João Pedro (PT)

(47)

4. Magno Malta (PR)

Tião Viana (PT)

(44,54,69)

5. Augusto Botelho (PT)

(42,74)

(39)
(22,40,49,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(62)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,63)
(6,76,77)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(64)

Romero Jucá (PMDB)

(3,72,73)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

Efraim Morais (DEM)

(58)

(2)

(19,24,65)
(10,21,61)

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

(8,51)

(37,66)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(37)

(35)

PTB
Fernando Collor

(13,14,15,16,25,26,28,30,48)

(11,53)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,50)

3. José Agripino (DEM)

(18,29,56)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(57)

1. Adelmir Santana (DEM)

(23,27,55)

4. Romeu Tuma (PTB)

(52,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(33)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,36,70)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(34)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(48)

PDT
Flávio Torres

(32,59,81,82)

1. Cristovam Buarque

(20,31,60)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
34. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
37. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
38. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
39. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
40. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
41. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
42. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
43. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
44. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
46. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
49. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
51. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
53. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
54. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
55. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
56. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
57. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
58. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
59. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
70. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
71. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
72. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
73. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
74. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
75. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
79. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).

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

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.

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

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

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

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
(2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

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

1. Tião Viana (PT)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).

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

2. Paulo Paim (PT)

(18,29,57)

Fátima Cleide (PT)

(16)
(19,29,58)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(18)

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

1. Marina Silva (PT)

(18)

4. Expedito Júnior (PR)

(25)

(21)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(23)

6. João Pedro (PT)

(24)

(20)

(17)

(22)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(44,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(50)

2. Lobão Filho (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

(53)

Valdir Raupp (PMDB)

(8,10,11,54)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,45)

5. VAGO

(46,60)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(52)

(3,6,47)

(34,43)

(49)

(48,63)

6. Almeida Lima (PMDB)

(51,59,64)

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

(37)

Heráclito Fortes (DEM)

(35)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(31)

(28)

(7,27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(42,62,65)

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

(30)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(36)

5. Demóstenes Torres (DEM)
6. Cícero Lucena (PSDB)

(40,56)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(15)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(41)

(38)

(1,26)

(15)
(14,55,65)

(15,61)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Fernando Collor

(32)

3. Adelmir Santana (DEM)

João Tenório (PSDB)

(33)

(13)

(4)

1. Gim Argello

(38)

PDT
João Durval

(12)

1. Osmar Dias

(39)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
14. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
15. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
16. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
17. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
18. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
21. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
24. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
25. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
26. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
30. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
33. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
34. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
41. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
42. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
56. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
57. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
58. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
59. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
60. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
César Borges (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(24)

Serys Slhessarenko (PT)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
José Nery (PSOL)

(7,27)

(26)

(25)

3. VAGO

(23)

4. VAGO

(23)

(23,50)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(33,41)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,48)

2. Pedro Simon (PMDB)

(47)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,45)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(42)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(43)

(44)

(46,49,51)

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

(30)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(36)

2. Jayme Campos (DEM)

(29)

(38)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(37)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(31)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(19)

(21)

(35)

(6,14,32)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(22)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,13,17)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(9,12,34)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,40)

1. João Durval

(16,39)

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

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

1. Paulo Paim (PT)

(22)

2. Fátima Cleide (PT)

(21)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(22)
(4,6,18)

3. Expedito Júnior (PR)

(20,31,49)

(19)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(17,54)

(23,52)

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

(2,11,34,47)

(40,48)

1. Romero Jucá (PMDB)

(44,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(35,42)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(36,46)

4. Paulo Duque (PMDB)

(41,50)

(38,43)

(37,39)

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

(27)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(26)

(25)

Jayme Campos (DEM)
Arthur Virgílio (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(8,10,33)
(16,53,55)
(12,56)
(13)

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

(32)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,28)

4. José Agripino (DEM)

(29)

5. Mário Couto (PSDB)

(15,56)

6. João Tenório (PSDB)

(13)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,24)

(3,30)

(14)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(24,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
14. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
15. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
18. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
20. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
25. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
32. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
33. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
38. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
39. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
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44. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
45. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
46. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
47. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
48. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)
VAGO

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. Mão Santa (PMDB)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3)

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

3. VAGO

(4)

Marisa Serrano (PSDB)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (4)
Marcelo Crivella (PRB)
Magno Malta (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(19)

Renato Casagrande (PSB)

2. Flávio Arns (PT)

(21)

(22)

(19)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(20)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(18,41,47)

(18,45)

(18,43)

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

1. Valter Pereira (PMDB)

(38)

2. Romero Jucá (PMDB)

(36)

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(39)

(35)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(7,10,37)

(8,9,40,46,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(34,44)

(2)

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

(29)

(3,24)

(6,12,31)
(26)
(16)

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

(1)
(30)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(17,28)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(23)

(27)

(25)

(17,28)

(14,49)
(11,17,42)

(5)

1. Fernando Collor

(23)

PDT
Flávio Torres

(13,33,50,51)

1. Cristovam Buarque

(32)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
17. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
18. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
23. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
24. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
29. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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43. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
44. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
45. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)
Flávio Arns (PT)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(2)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

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

MEMBROS
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira (MG)

(3)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
VAGO

(1)

PDT
Flávio Torres (CE)

(4)

PR
Expedito Júnior (RO)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 07/08/2009
Notas:
1. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
2. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
3. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
4. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
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