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Ata da 133ª Sessão não Deliberativa
em 17 de agosto de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa e Paulo Paim.
(Inicia-se a Sessão às 14 Horas e 4 Minutos,
e Encerra-se às 18 Horas e 24 Minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Brasília, capital da República do Brasil, Senado da
República.
Esta é a 133ª sessão não deliberativa desta legislatura, que é a 53ª legislatura.
Segunda-feira, 17 de agosto, 14 horas e 4 minutos. Sessão não deliberativa.
Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, coordenados pela Secretária-Geral da Mesa,
Drª Cláudia Lyra.
Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 164, de 2009 (nº 615/2009, na origem), de 6 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 81, de 2008 (nº 7.024/2006, na
Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga),
que acrescenta o art. 349-A ao Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal
(tipiﬁca como crime o ingresso de aparelhos de
comunicação, sem autorização, em estabelecimento prisional), sancionado e transformado na
Lei nº 12.012, de 6 de agosto de 2009;
– Nº 165, de 2009 (nº 616/2009, na origem), de 6 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei do Senado nº 218, de 2006, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera o art.
12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
determinando às instituições de ensino obrigatoriedade no envio de informações escolares aos
pais, conviventes ou não com seus ﬁlhos, sancionado e transformado na Lei nº 12.013, de 6
de agosto de 2009; e
– Nº 166, de 2009 (nº 617/2009, na origem), de 6 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei do Senado nº 507, de 2003, de autoria da

Senadora Fátima Cleide, que altera o art. 61 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a
ﬁnalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que se devem considerar proﬁssionais
da educação, sancionado e transformado na Lei
nº 12.014, de 6 de agosto de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Será encaminhado à Câmara dos Deputados um
exemplar de autógrafo de cada um dos projetos sancionados.
Os processados vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
Ofício SF/GSJN nº 431/2009
Brasília, DF, 14 de agosto de 2009
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, por um lapso, não registrei a presença no dia de ontem, 14 de
agosto de 2009.
Participei de várias audiências em meu gabinete,
bem como passei a maior parte do tempo na Segurança
do Senado acompanhando o depoimento dos jovens
que foram detidos em razão de suas manifestações.
Assim, após a liberação dos estudantes, constatando que Sessão Plenária já havia sido encerrada,
continuei a cumprir minha agenda de reuniões com
líderes de movimentos sociais.
Solicito-lhe, de tal modo, seja considerada a minha presença.
Atenciosamente, – Senador José Nery, Senador
da República, PSOL/PA.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
comunicação que acaba de ser lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.022, DE 2009
Requeiro nos termos do art. 256, inciso I a retirada do PLS nº 420, de 2007, de minha autoria que
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“Denomina ”Rodovia Senador José Coelho” o trecho da
Rodovia BR-428, situado entre as cidades de Petrolina
e o Trevo do Ibó, no Estado de Pernambuco.”
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2009. – Senador Marco Maciel.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência defere o requerimento.
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 633 a 655, 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) –
Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto no art.
91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do
Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2008, de autoria do
Senador Marco Antônio Costa, que altera a Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, para

AGOSTO 2009

Agosto de 2009

ﬁxar em sessenta dias o prazo para a propositura do processo principal, a partir da efetivação da medida cautelar
concedida em procedimento preparatório.
Tendo sido aprovada em apreciação terminativa
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
a matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado
aos oradores do Período do Expediente da sessão deliberativa ordinária de amanhã será dedicado a homenagear a memória de Euclides da Cunha, de acordo com
o Requerimento nº 248, de 2009, do Senador Geraldo
Mesquita Júnior e outros Senhores Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
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 que acabam de ser 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: 17/08/2009
Até 22/8 publicação e distribuição de avulsos;
Até 30/8 prazo ﬁnal para apresentação de emendas;
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Até 4/9 publicação e distribuição de avulsos das
emendas; e
Até 19/9 encaminhamento do parecer ﬁnal à Mesa
do Congresso Nacional.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1303 e
1304, de 2009, das Comissões de Educação, Cultura e
Esporte, e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, sobre as seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara nº 192, de 2008 (nº
2.412/2003, na Casa de origem, do Deputado Carlito
Merss), que confere ao Município de Joinville, no Estado de Santa Catarina, o título de Capital Nacional
dos Bombeiros Voluntários; e
- Projeto de Lei da Câmara nº 196, de 2008 (nº
34/2007, na Casa de origem, do Deputado Cassio Taniguchi), que altera os arts. 32 e 33 da Lei nº 10.257,
de 10 de julho de 2001, que dispõe sobre o Estatuto
da Cidade (incentivos para construções ecologicamente sustentáveis).
As matérias ﬁcarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, comunicações que passo a ler.
São lidas as seguintes:
OF. PRES Nº 2/2009-CRA
Brasília, 4 de agosto de 2009
Exmº Senador José Sarney,
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que esta Comissão, em 4 de agosto do corrente,
rejeitou as (4) quatro emendas apresentadas em Turno
Suplementar, de autoria da Senadora Serys Slhessanrenko, e aprovou o Substitutivo, ao Projeto de Lei do Senado nº 202, de 2005, que “altera a Lei nº 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, para dispor sobre a ﬁxação e o ajuste
dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade,
de autoria da Senadora Lúcia Vânia.
Atenciosamente, – Senador Valter Pereira, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
OF. Nº 132/2009/CE
Brasília, 11 de agosto de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico
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a Vossa Excelência que esta comissão deliberou,
em caráter terminativo, na reunião realizada nesta
data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado
nº 108, de 2008, de autoria de Sua Excelência o
Senhor Senador Marconi Perillo, que “Inscreve o
nome de Rui Barbosa de Oliveira no livro dos heróis da pátria.”
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 133/2009/CE
Brasília, 11 de agosto de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2008, de autoria
de S. Exªs os Senhores Senadores Cristovam Buarque, Marisa Serrano e Augusto Botelho, que “Insere o
art. 67-A na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
para instituir o regime de dedicação exclusiva para os
proﬁssionais da educação básica pública, e dá outras
providências.”
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
do Senado Federal.
Of. Nº 134/2009/CE
Brasília, 11 de agosto de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2009, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Marco
Maia, que “Inscreve o nome de Sepé Tiaraju no Livro
dos Heróis da Pátria.”
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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OF. Nº 139/2009/CE
Brasília, 11 de agosto de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2009, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Lincoln
Portela, que “Determina a obrigatoriedade da execução
semanal do Hino Nacional nos estabelecimentos de
ensino fundamental.”, com as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os expedientes que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com referência ao expediente lido, do Presidente
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por um décimo da composição da
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 202,
de 2005, seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com referência aos expedientes lidos, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 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 nºs
29 e 63, de 2009; e do Senado nºs 4 e 108, de 2008,
sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Há oradores inscritos.
Paulo Paim é o primeiro inscrito e está presente.
Em seguida, Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Drª Cláudia, inscreva-me para uma comunicação
inadiável.
Senador Paulo Paim, pelo Rio Grande do Sul,
recebi muitos e-mails – recebemos várias opiniões –
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dizendo que, durante a crise, nós tivemos habilidade
de mostrar para o País quem eram os Senadores.
E realmente o País hoje sabe, todos sabem, que
pode haver joio, mas o trigo é muito mais intenso. E
que a crise – também o País sabe... Aqui, eu sempre
digo que a ignorância audaciosa.
Peço aos intelectuais do meu Brasil e aos políticos que leiam o livro Choque do Futuro – A Terceira
Onda, do Professor Alvin Tofﬂer. A primeira onda foi a
agricultura, milênio, dez mil anos; a segunda onda, a
industrial, o homem saiu do campo, onde se ﬁxou há
uns 300 a 400 anos, iniciou-se na Inglaterra e foi para
as cidades; e, agora, essa onda do desempenho da
comunicação, de massiﬁcação eletrônica.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou falar
sobre esse tema.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Só um pensamento, Paim. Mas ele diz aqui: “Teremos
que inventar novas instituições como os pais fundadores da América ﬁzeram há dois séculos”. Que não
é o nosso Senado, não; são todos, porque a desmassiﬁcação hoje é difícil. São tantas as lideranças, são
tantos os partidos, que qualquer problema é muito
difícil de ser governado. Então, nós temos que criar
novas instituições. Não é o Senado, não. Isso é um
problema da democracia representativa, na qual surgiram muitas instituições. Ele disse que é até risível a
Câmara de Comuns, pela lentidão, porque o mundo
exige pressa.
Este é um dos melhores Senados da História.
Agora, é o mundo que vive, que entrou nessa terceira
onda, em que as instituições são obsoletas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vamos
avançar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Mas em que, realmente, homens como V. Exª enriquecem qualquer regime e a ele dão estabilidade. V.
Exª está longe de imaginar a força de V. Exª, que se
impôs no momento como o líder sindical mais acreditado. Aliás, se me permitirem ser candidato, porque eu
não sei, está aí a complexidade do regime, que seria
um absurdo no meu Partido...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com certeza, V. Exª será candidato.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Ex está entendendo? Eu queria o apoio, porque
V. Exª está longe de imaginar... Hoje V. Exª simboliza
o melhor líder sindical do nosso País. Eu peço, está
na Bíblia, pedi... Eu peço o seu apoio. Se deixarem
eu me candidatar a Senador do Piauí, mesmo tendo
que sair do meu Partido, em que estão negociando a
minha cabeça, a legenda, V. Exª me recomende aos
sindicais do Piauí.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Em
primeiro lugar, Senador Mão Santa, tenho certeza de
que V. Exª será candidato e há de se reeleger, para
continuar fazendo o seu trabalho aqui no Senado da
República.
Recebi, Senador Mão Santa, convite de sindicatos
e associação de aposentados do Piauí. Comprometime de estar lá e, quando estiver lá, vou, com certeza,
combinar com V. Exª, com a sua agenda, para fazermos
um grande debate lá sobre o direito dos trabalhadores
e também dos aposentados e pensionistas.
Senador Mão Santa, pretendo, no dia de hoje, falar de uma reunião importantíssima que teremos aqui
em Brasília, no dia de amanhã.
O dia de amanhã será decisivo para milhões de
brasileiros, tanto aposentados e pensionistas como
também trabalhadores assalariados (celetistas).
Na quarta-feira da semana passada, representantes da Cobap, das centrais sindicais, de confederações e os integrantes do Governo Federal, reuniram-se
para debater os quatro projetos de nossa autoria que
o Senado aprovou por unanimidade.
No encontro, Sr. Presidente, foi apresentado para
as entidades sindicais as seguintes propostas por parte
do representante do Governo:
1 – As entidades representativas aceitariam que
o projeto que recupera os benefícios dos aposentados
e pensionistas pelo número de salários mínimos (PL
4.434/2008) – conhecido aqui no Senado por PLS nº
58 – fosse rejeitado. Aceitariam também a manutenção ao veto ao PLV 18/2006, de 16,65% – também de
nossa autoria e, infelizmente, vetado.
2 – Em contrapartida a isso, o Governo apresentaria uma proposta alternativa ao PL 1/2007, que concede
o mesmo percentual de reajuste dado ao mínimo.
A opção dada pelo Governo é conceder em 2010
um percentual de reajuste real para os benefícios acima
do salário mínimo. Isso daria algo em torno de 3,3%,
3,25% conforme divulgação nos jornais. Daria para o
salário mínimo algo em torno de 8,9% e para os aposentados acima do salário mínimo, que ganhariam 4,2%,
passariam a receber em torno de 7,2%, 7,5%.
Em relação ao fator previdenciário, o Governo
apresentaria uma proposta para substituir o ﬁm do fator
que, aprovado por nós no Senado por unanimidade,
interessa a todo o assalariado brasileiro. O Governo
apresentaria uma proposta alternativa baseada no
chamado Cálculo 85/95 – tempo de contribuição mais
idade, 85 (mulher) e 95 (homem).
Sr. Presidente, com base naquilo que foi apresentado, resolvemos fazer uma enquete com a população.
Para que essa enquete? O que queremos saber é se
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as entidades devem ou não aceitar os termos da negociação propostos. Colocamos à disposição da população a enquete em nosso site; e que vai ﬁcar, Sr.
Presidente, até terça-feira ao meio-dia.
Para votar na aprovação na íntegra dos quatros
projetos de nossa autoria, aqui aprovados, ou numa
forma de negociação, que descrevi, deve-se votar no
nosso site: www.senado.gov.br/paulopaim, ou no site
da Cobap, que é http://cobap.maquinaweb.com.br.
Sr. Presidente, quando saí do meu gabinete há
alguns minutos, havia, da quinta-feira à tarde até este
momento, cerca de oito mil votantes – 7.610 – na nossa página. É uma média de aproximadamente dois mil
votantes por dia. Mais precisamente, aqui eu aponto,
pelos dados, 1.902,5, em torno de 2 mil votantes por
dia. Certamente, amanhã, teremos mais de 10 mil votantes nessa enquete.
Os resultados se apresentam da seguinte forma:
90,59% dizem “não”, ou seja, não aceitam os termos
da negociação propostos e desejam que as propostas sejam votadas em voto aberto, como foi aqui no
Senado, lá no plenário da Câmara. Somente 9,41%
dizem “sim”, ou seja, concordam com os termos da
negociação. Essa mesma tendência pode ser vista
também no site da Cobap. Segundo o seu Presidente, Warley Martins Gonçalles, que me informou agora,
até o momento votaram no site da Cobap 12,750 mil
pessoas. Os registros mostram, lá no site da Cobap,
que, em torno de 80% – 77,82% – das pessoas não
concordam com a negociação, querem que vá a voto;
22% concordam.
Sr. Presidente, é interessante destacar que o
tema é de tal importância que outros meios de comunicação têm divulgado e feito essa mesma enquete.
Diversas rádios do País estão divulgando aos seus
ouvintes o levantamento e fazendo a enquete. Recebi
algumas enquetes que demonstram exatamente isso:
cerca de 90% querem que seja decidido no voto, no
plenário da Câmara. A Federação dos Aposentados e
Pensionistas de Minas Gerais, por exemplo, registra
até o momento 99,35% dos votos (920) contrários à
negociação. Somente seis votos, 0,65% apoiam a proposta de negociação.
No blog “Aposentado, solte o verbo”, a enquete mostra o seguinte: 93% das pessoas (309 votos)
desejam a votação das matérias em plenário; 5% (17
votos) são favoráveis à proposta de negociação; 2%
não têm opinião formada sobre o tema.
A mesma tendência pode ser vista no site “Fim
do Fator Previdenciário”, 98,5% dos votos (2.464) não
aceitam os termos da negociação, contra 1,5% (37)
que dizem ser favoráveis à fórmula 85/95.
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Sr. Presidente, queremos, por meio dessas enquetes, ouvir a maioria dos brasileiros, claro, de forma
proporcional. Eles irão nos auxiliar a decidir o rumo
das negociações.
Aqui quero deixar exemplos do exercício da cidadania. Como vocês sabem, tenho há alguns anos
um blog. Dentro dele se formou um grupo com pessoas das mais diversas regiões do País, diria de todos
os outros Estados, inclusive do Piauí. Esse grupo se
chama Fórum Virtual do Blog Paulo Paim – Nossas Vozes Serão Ouvidas. Eles desenvolvem, Sr. Presidente,
uma série de atividades suprapartidárias em defesa
dos trabalhadores e dos aposentados e pensionistas.
Já publicaram tablóides, ﬁzeram faixas, entraram em
contato com outros setores organizados da sociedade, abriram um blog próprio, enﬁm, diversas ações, as
mais louváveis, tudo com os próprios recursos desses
idosos.
A ação mais recente se deu ontem em Porto
Alegre e pode servir como exemplo a todos. Alguns
desses – a quem chamo de amigos virtuais – reuniram-se, elaboraram faixas e panﬂetos e foram ao Arco
do Expedicionário no Brique da Redenção, em Porto
Alegre, a partir das 10 horas de ontem, para solicitar à
população de Porto Alegre que participassem dessas
enquetes. Mostravam lá o site, pediam que todos se
posicionassem e lá também votavam.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero destacar e dar meus cumprimentos ao Bruno, ao David, à
Linda e ao Paulo em nome de todos os atuantes membros desse fórum. São pessoas que exercem, de fato,
sua cidadania e devem dar exemplo para os demais.
Quero também deixar aqui o que me foi dito em
minha rápida passagem pelo Estado nesse ﬁm de semana. Por exemplo, um senhor me informou que iria
colocar um adesivo em seu carro. Qual o adesivo, Senador Mão Santa? Exigindo a aprovação dos projetos
aprovados no Senado em defesa dos aposentados.
Ele me contou ainda lá no evento em que estive:
“Paim, tem uma parábola, que tentarei resumir ao senhor. Certa vez, uma ﬂoresta começou a pegar fogo
e um pássaro voava até um rio e voltava para jogar
a água sobre o incêndio. Vendo aquilo, outro pássaro
perguntou se ele achava se com aquelas poucas gotas
conseguiria resolver o problema dos aposentados. A
isso o primeiro pássaro respondeu: ‘Estou fazendo a
minha parte. Se todos ﬁzerem isso...’” Nós resolveremos
o problema dos aposentados e dos pensionistas.
Sr. Presidente, esse foi o mesmo princípio – eu o
estou usando – utilizado por Gandhi em 12 de março
de 1930, em protesto contra o fato de não poderem
sequer extrair o sal de suas terras. Aﬁnal, estavam sob
o jugo do império britânico.
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Gandhi e seus seguidores caminharam durante
25 dias até o litoral. O número de pessoas que os seguia aumentava consideravelmente em cada cidade
por que Gandhi passava.
Em 6 de abril, Gandhi pegou, enﬁm, um punhado de sal – ato repetido por todos que ali estavam. O
líder indiano foi preso, porque se posicionava contra
o império, mas a marcha seguiu até as salinas próximas a Bombaim.
Com esse gesto, e outros de cidadania, com
união, coragem e resistência, Gandhi liderou o povo
da Índia, derrotando os ingleses. Assim, seu país deixou de ser colônia da Inglaterra.
É o que queremos aqui no Brasil. Queremos, Sr.
Presidente, que os aposentados e os pensionistas,
Senador Mão Santa, deixem de ser peças descartáveis dos governos.
Sr. Presidente, é esse espírito de conjunto que
deve prevalecer no País, seja na luta em favor de aposentados e pensionistas, seja em outras questões de
interesse da população.
A luta em conjunto, a consciência de cada um é,
Sr. Presidente, o que deve prevalecer, o que deve fazer
a diferença. É muito mais importante que atos de pessoas que simplesmente atacam sem saber o porquê,
sem apresentar propostas concretas para solucionar
o problema, como nós estamos propondo aqui na
questão dos aposentados, e o Senado da República
já fez a sua parte.
É urgente que cada um de nós, brasileiros, pare
de achar que o problema não é seu, porque um dia ele
também vai sonhar com uma boa aposentadoria, e passe a ser autor desse projeto dizendo que a Câmara tem
de votar os projetos dos aposentados e pensionistas
ou que haja uma boa proposta na mesa de negociação.
A causa dos aposentados e pensionistas é uma causa
de todo o povo brasileiro. O fator previdenciário atinge
todos os trabalhadores e a falta de reajuste decente
atinge todos os aposentados e pensionistas.
Sr. Presidente, sabemos que muitos pensam
que não podem auxiliar. Quero citar alguns exemplos.
Na semana passada, um senhor da Bahia ligou para
o meu gabinete. Queria saber como poderia ajudar já
que não possuía computador. Informamos e orientamos
a, primeiramente, conversar com um vizinho, com um
amigo e ver quem tem um computador, ir à farmácia,
pegar o computador do neto, do sobrinho, de um parente, de um amigo e pedir que ele se posicione em
relação aos benefícios dos aposentados. Comentamos
também com ele que temos, hoje, as lan houses que
em Brasília, por exemplo, oferecem o uso da Internet
por cerca de R$0,60 cada meia hora. Ora por que não
ir até lá e votar? Dissemos ainda ele que o simples fato
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de informar aos demais a questão já é fundamental
para a vitória dos aposentados.
Sr. Presidente, as entidades têm papel fundamental nessa luta.
Na sexta-feira estive em eventos em Porto Alegre.
O primeiro na sede da OAB. Lá, num grande evento,
a Ordem dos Advogados do Brasil, tirou moção e se
comprometeu a mobilizar-se, em todo o País, em defesa do ﬁm do fator previdenciário e também do reajuste
integral a todos os aposentados e pensionistas. Estive
também na posse da diretoria da Federação dos Metalúrgicos do Estado do Rio Grande do Sul, meu amigo
Milton Viário. Na oportunidade, falei também sobre o
ﬁm do fator, e o momento em que fui mais aplaudido
foi quando disse que tem que ser uma questão de
honra acabar com o fator previdenciário e garantir o
reajuste real, acima da inﬂação, a todos os aposentados e pensionistas.
Como vemos, Sr. Presidente, a pauta dos aposentados e pensionistas tomou conta do Brasil, porque interessa não só ao aposentado, mas também a
todo assalariado que está na ativa, porque ele, quando
encaminhar a sua aposentadoria, terá um conﬁsco de
40% dos seus benefícios devido ao fator previdenciário. V. Exª, Senador Mão Santa, foi o relator do projeto que estabeleceu o ﬁm do fator previdenciário e
me ajudou, como todos os Senadores, a aprovar por
unanimidade.
Como vemos, os brasileiros não contra dialogar,
mas são contra abrir mão dos seus direitos, direitos
por que lutam há anos. É importante que se diga que
as matérias não são novas. A recomposição das aposentadorias, conforme o número de salários mínimos,
é um projeto ainda de 2003, aprovamos aqui e está
na Câmara; o ﬁm do fator previdenciário, também de
2003, aprovamos aqui e está na Câmara; a questão
do veto, 2006, aprovamos, está pronto para ser votado
agora no Congresso;
A emenda ao PL 1/07 também foi aprovada por
nós, por unanimidade, em 2007. O PL está pronto
para ser aprovado agora na Câmara dos Deputados.
Ou seja, meus amigos e minhas amigas, não estamos
dizendo nada novo. Queremos apenas justiça. Esperamos que, amanhã, seja apresentada às entidades
uma proposta concreta, boa e decente, tanto pelo ﬁm
do fator como também pela recuperação dos benefícios dos aposentados.
Não somos contrários às negociações, desde que
elas contemplem o ﬁm do fator, o reajuste dos aposentados e pensões em conformidade com o salário
mínimo e apontem a recuperação dos benefícios dos
aposentados e pensionistas.
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A população brasileira está ao lado do Congresso nessa questão. Por isso, nós temos que caminhar
para uma solução deﬁnitiva em benefício dos aposentados e pensionistas. Sr. Presidente, pedimos a todos
que se manifestem, votem nas enquetes, deixem seus
comentários, mobilizem seus amigos e vizinhos, façam passeatas, manifestações, passeio de bicicletas,
caminhadas, enﬁm, entrem nessa luta em defesa do
trabalhador de hoje, que será o aposentado de amanhã, e do aposentado de hoje, que foi o trabalhador de
ontem. O destino de cada um de nós está em nossas
mãos. Cabe a nós lutar por aquilo que desejamos. Somos favoráveis aos quatro projetos de nossa autoria,
aprovados por unanimidade aqui no Senado.
Sr. Presidente, não somos contra – repito – às
negociações, desde que seja uma boa negociação. É
inaceitável querer que as pessoas aceitem propostas
sem apresentá-las. Vou rezar muito, Senador Simon,
como diz V. Exª aqui. Às vezes, V. Exª diz, quando manifesta suas posições: “Vou rezar”. Eu vou rezar, vou
torcer, vou pedir a Deus que nos ajude para que haja
uma grande negociação.” Se não for possível uma grande e boa negociação, vamos a voto. E os Deputados
que votem, e que votem, vou pedir, a favor dos quatro
projetos que defendem os trabalhadores, os aposentados e também os pensionistas.
Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª o tempo que me deu. Eu tinha
que falar sobre a importância das negociações que
estão acontecendo e que vão acontecer amanhã, que
criaram uma expectativa, eu diria, para os 191 milhões
de brasileiros, porque quem não é aposentado, no mínimo, sonha um dia, independentemente da idade que
tem hoje, Senador Simon, Senador Papaléo Paes, em
ter uma aposentadoria decente.
Então é esse o apelo que eu faço. É essa a mobilização. É essa a pressão permanente. E fazer pressão
faz parte do processo democrático.
Quando vivíamos na ditadura não podíamos fazer pressão.
Na democracia, é como disse Nelson Mandela:
“Como é bom ver a pressão da população sobre o meu
Governo, porque essa pressão é que me dá condição
de eu construir um equilíbrio para que todos sejam
efetivamente contemplados no meu Governo”.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Paulo Paim, são inúmeros os e-mails que eu
recebo, todos devem receber, para continuarmos nas
conquistas. E a população não entende como sendo
o Presidente da República tão generoso e sensível a
tantos problemas sociais, até em outros países, deixa
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os aposentados esquecidos, embora nós já estejamos
bravejando.
Então convidamos – e estamos alternando –, para
uma comunicação inadiável – estávamos inscritos eu
e o Senador Marco Maciel – o Senador Marco Maciel
vai usar da palavra em primeiro lugar, para uma comunicação inadiável, porque estamos alternando.
Marco Maciel, V. Exª traduz grandeza. Desculpe,
mas aqui é a Casa do debate. Sempre sou orgulhoso
do Senado da República, a que pertenço, senão eu
renunciaria, ia me embora e ﬁcaria lá na Praia do Coqueiro. E nas grandezas V. Exª está.
Apenas pediria a permissão, nessa reforma eleitoral, nenhum Senador tem experiência como V. Exª,
experiência e virtudes. Todos nós conﬁamos que tem
que ter uma reforma, uma reforma política. Tenho em
mão um livro que me recomendaram, A Terceira Onda,
de Alvin Tofﬂer. Ele considera a primeira onda a vida
rural, há 10 mil anos; a segunda, a industrial, quando
o homem passou para o setor urbano; e a terceira, a
desmassiﬁcação da eletrônica e da computação. Leio
isto para que o mundo saiba que o problema, Pedro
Simon, não somos nós, o Senado da República. Somos, Marco Maciel – isso eu digo e pode analisar –
um dos melhores da história no momento do mundo.
O problema é mundial. Olha o que diz aqui, Papaléo,
no capítulo O Mausoléu Político. Nós, o mundo, não
tivemos a capacidade de atualizar o mundo político em
que vivemos com aceleração da tecnologia, o que nos
fez entrar na Terceira Onda.
Mas olha só o que ele diz aqui, ô Paulo Paim:
“Estão tornando o Congresso, outrora um centro de
debates cuidadosos e ponderados, no alvo do riso de
toda a Nação.”
Isso ele não diz comentando o Brasil, não; o nosso Senado, não.
Ele disse isso comentando o Congresso dos Estados Unidos, e o da Inglaterra – são os que ele está
analisando.
Olha aí, Marco Maciel: “Estão tornando o Congresso, outrora o centro de debates cuidadosos e ponderados, no alvo do riso de toda a nação”.
Quer dizer, nós estamos lentos devido à aceleração do mundo tecnológico que nos fez entrar na Terceira
Onda da desmassiﬁcação eletrônica, de comunicação,
desmassiﬁcação política, desmassiﬁcação religiosa.
E vai mais adiante, Marco Maciel. É uma colaboração que dou para V. Exª, que é o melhor Parlamentar,
talvez não só daqui, pela virtude, pela virtude. É um
intelectual. Olha o que ele diz aqui, Papaléo: “Foram
projetados num mundo intelectual que é quase inimaginável – um mundo que foi pré-Marx, pré-Darwin,
pré-Freud e pré-Einstein.”
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Então, essa vida democrática parlamentar foi
antes.
E ele vai mais: “Esta é, pois, a questão política
mais importante, por si só, que nos defronta: o envelhecimento das nossas instituições políticas e governamentais mais básicas.”
Não é problema nosso não. Nós somos é preparados e capazes. E este Senado tem muito mais trigo
do que joio. Que tem joio tem! No senadinho de Cristo, que Ele escolheu, Ele mesmo, inspirado, escolheu
doze, tinha joio... venderam. Aqui tem, mas tem muito
mais trigo.
Atentai bem: “Teremos que inventar novas instituições, como os pais fundadores da América ﬁzeram
há dois séculos.” Nós temos de fazer isso. E eu queria
adverti-lo; é até em causa própria, mais pelo bem da
Constituinte. Sobre esse negócio de reforma partidária, sobre aquele negócio de ﬁdelidade, um argumento
para V. Exª. Nós estamos aqui é para isso. V. Exª! A
instituição mais importante, sagrada é a família, não
é verdade?
Rui Barbosa está ali porque ele disse: A pátria é
a família ampliﬁcada. E o Cristo está ali. E Deus não
desgarrou Ele não, botou em uma família. Mas mesmo
nessa instituição sagrada reconhecida, marido e mulher podem se libertar, não podem? Não foi instituído
o divórcio? Como é que na política, Pedro Simon, ninguém pode sair de Partido? Eu quero sair do PMDB.
Há uma cilada, há uma cilada já, de carta marcada,
para eu não ter direito a me candidatar. Eu acho que
isso não pode ser decidido pelo grupelho.
Que o povo não lhe faça retornar, está certo.
Mas esse direito de ﬁdelidade, de não sair, de perder o mandato?! Se até a família, que é a instituição
primária e fundamental, que é a célula da sociedade
pode sair...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se o Senador Marco Maciel permitir...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PMDB-PI) –
Permite. Já dado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...eu pediria um aparte para o Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– À vontade.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não vai
dar?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com a palavra, o Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Nobre
Presidente, Senador Mão Santa; Srªs e Srs. Senadores, venho esta tarde registrar, com satisfação, a posse
do novo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Antonio
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Fernando Saburido, beneditino, nascido, inclusive, na
região metropolitana do Recife. Ele foi Bispo Auxiliar
de Olinda e Recife e posteriormente, nomeado Bispo
de Sobral, uma das mais antigas Dioceses do Ceará.
Ontem, ele assumiu as funções, nomeado pelo Papa
Bento XVI, de Arcebispo de Olinda e Recife.
A sua posse foi extremamente concorrida. Representava o Papa Bento XVI, Dom Lorenzo Baldisseri,
que, como sabemos, é o Núncio Apostólico no Brasil
e Decano do Corpo Diplomático. Entre as autoridades civis presentes, gostaria de citar o Governador de
Pernambuco, Eduardo Campos; o Governador do Ceará, Cid Gomes; o Prefeito do Recife, João da Costa;
Deputados Federais, Deputados Estaduais, Prefeitos,
Vereadores.
Testemunharam a cerimônia vários Arcebispos e
Bispos, como Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, Arcebispo de Fortaleza; Dom Matias Patrício de
Macêdo, Arcebispo de Natal; Dom José Palmeira Lessa,
Arcebispo de Aracaju; Dom Antonio Muniz Fernandes,
Arcebispo de Maceió; Dom Aldo Pagotto, Arcebispo
da Paraíba; Dom Edvaldo Amaral, Delegado Eclesiástico de Fernando de Noronha e Arcebispo Emérito
de Maceió; Dom Dimas Lara, Bispo Auxiliar do Rio de
Janeiro e Secretário-Geral da CNBB.
Destaco entre as autoridades militares Generalde-Exército Márius Texeira Neto, Comandante Militar
do Nordeste, e um oﬁcial da Aeronáutica que representava o Segundo Comar.
O novo Arcebispo da Diocese de Olinda e Recife,
constituída de 19 municípios, começou as suas palavras, fazendo uma citação de Lucas: “O Todo-Poderoso
fez grandes coisas em meu favor. O Seu nome é santo,
e Sua misericórdia se estende de geração em geração
a todos os que o respeitam”.
Essas palavras são atribuídas a Nossa Senhora,
conforme lembrou Dom Saburido, trazidas pelo Cântico do Magniﬁcat,
Vou ler trechos e pedir a V.Exª, Sr. Presidente,
que o discurso de Dom Antônio Fernando Saburido
seja integralmente transcrito junto a este meu pronunciamento.
Em carta aberta, distribuída no dia do anúncio de
sua nomeação, ele mencionou ilustres arcebispos que
o antecederam na Arquidiocese. E fez uma menção especial a Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, Dom
Carlos Gouvêa Coelho, Dom Helder Pessoa Câmara
e Dom José Cardoso Sobrinho, este, agora, Arcebispo emérito. Sem esquecer, como ele fez questão de
salientar o 20º Bispo de Olinda, o “Servo de Deus”, D.
Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, cujo processo
de canonização tramita na Santa Sé.
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“Foi sob a imposição das mãos de Dom Helder
Câmara que, na Praça do Mosteiro de São Bento de
Olinda, recebi a graça do sacerdócio. Como disse em
ocasiões anteriores, considero este fato verdadeiro
privilégio por tudo que Dom Helder representa para
mim, para a igreja de Olinda, em Recife, do Brasil e
do mundo. Grande profeta, Dom Helder costumava
caminhar além do tempo, mostrando a face de uma
igreja viva, solidária e comprometida com os pobres
e excluídos. É para mim [estou citando Dom Antônio
Fernando Saburido] motivo de alegria, no ano do centenário do seu nascimento, na solenidade litúrgica em
que em 1931 ele foi ordenado presbítero, tomar posse nesta arquidiocese que o teve como sexto Bispo
Metropolitano.
Depois ele faz uma referência também a Dom
José Cardoso Sobrinho, até então bispo de Olinda e
Recife, e diz:
...meu caríssimo irmão, ainda quando eu residia
no Mosteiro de São Bento, já me conﬁava a administração de duas paróquias de Olinda, cujo povo muito
amo: Nossa Senhora de Guadalupe e São Lucas de
Outro Preto. Mais adiante, me fez Vigário Geral e Bispo Auxiliar, inclusive presidindo a celebração de minha
ordenação episcopal. Aprendi muito com Dom José”.
Acrescenta Dom Saburido:
A ele minha gratidão pelos anos de convivência
na fraternidade e unidade. Nunca tive dúvidas de sua
reta intenção e desejo de ajudar. Ele continuará unido
a nós na condição de Arcebispo Emérito.”
Devo, Sr. Presidente, salientar, mais uma vez, que
Dom Saburido nasceu na Arquidiocese e é o primeiro
Arcebispo nascido na própria Arquidiocese, posto que
é da Cidade de Cabo, um dos Municípios integrantes
da região metropolitana do Recife.
“Depois dos 4 anos na inesquecível Diocese de
Sobral [cito Dom Saburido novamente], também ela,
como a Cidade do Recife, marcada pela religiosidade e
pela devoção à Nossa Senhora, volto enriquecido pelo
muito que lá aprendi e ajudei a construir com a graça de
Deus. Retorno saudoso: pelos numerosos amigos(as)
que lá adquiri, pelas atividades pastorais realizadas e
pelo povo simples e humilde que aprendi a amar.”
Mais adiante, diz Dom Saburido:
“Sei, caríssimos irmãos e irmãs, que a expectativa é grande em torno de um novo arcebispo. Basta
ver a quantidade de mensagens e o grande número
de pessoas que aqui se encontram na Praça do Marco Zero, no coração do Recife. Vieram testemunhar
este importante momento na história da nossa arquidiocese.” (...)
’A esperança é de um novo tempo, como
em geral acontece quando muda qualquer ad-
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ministração. Aproveitemos então a euforia do
momento para revigorar nosso compromisso
eclesial. Esse é o melhor presente que poderemos oferecer ao ‘Deus que nos reuniu no
amor de Cristo’.
Diante de tamanha expectativa, será necessário
fazer uso das virtudes da prudência e da paciência e
jamais ceder às tentações do imediatismo. Isso garantirá segurança e maiores chances de acerto. Lembremo-nos de que, para Deus, “mil anos é como o dia de
ontem, que passou, uma vigília dentro da noite”. Precisamos viver, portanto, o verdadeiro ‘kairós’ (Tempo
de Deus). (...)
Certamente, o desejo comum e mais importante de todos nós é caminhar na santidade,
conscientes das nossas fraquezas, dispostos
a aprimorar os nossos passos e prontos para
sempre responder SIM ao chamado de Deus.
“Secundum Verbum Tuum” (Segundo a Tua
Palavra), sinaliza o meu lema episcopal”.
E também disse Dom Saburido ser defensor
intransigente “da vida em suas várias expressões,
sobretudo, da vida humana. A natureza se encontra
ameaçada e urge por atitudes responsáveis em sua
defesa, para o nosso bem e o bem de nossos ﬁlhos
e ﬁlhas”.
Dom Saburido, o novo Arcebispo, também fere
uma questão considerada importante ao reforçar “a
opção pelos pobres e a comprovada experiência positiva das Comunidades Eclesiais de Base. Aparecida
convida a trocar pastoral de conservação por pastoral
decididamente missionária, quando deﬁniu a paróquia
como ‘comunidade de comunidades evangelizadas e
missionárias’”.
Diante do Núncio Apostólico do Brasil, Dom Lorenzo Baldisseri, Dom Saburido expressou a honra de
sua presença nessa celebração, dizendo:
“Quero renovar o meu amor e ﬁdelidade
à Santa Igreja criada pelo sucessor de Pedro,
Papa Bento XVI, a quem representa junto ao
governo do Brasil. (...)
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Ao Santo Padre [disse Dom Saburido]
minha admiração, obediência e reconhecimento pela conﬁança demonstrada quando
me nomeou para esta Arquidiocese.
E ele fez questão também de saudar
de maneira especial os bispos das dioceses
Sufragâneas de Olinda e Recife: Petrolina,
Caruaru, Floresta, Palmares, Pesqueira, Nazaré da Mata, Garanhuns, e o Administrador
Diocesano de Afogados da Ingazeira, também
diocese sufragânea. Na condição de Província,
nos encontraremos um pouco mais e partilharemos desaﬁos eclesiais comuns, na vida de
nossa gente pernambucana.”
Sr. Presidente, praticamente concluído o meu
pronunciamento, gostaria de lembrar mais o texto de
Antônio Fernando Saburido:
A vida religiosa, obediente ao seu carisma, oferece grande contribuição à Igreja. Em
Olinda e Recife são numerosas as congregações masculinas e femininas, entre elas, minha
querida família beneditina”.
Finalmente, Sr. Presidente, ele fez um especial
agradecimento pela acolhida das lideranças leigas
dos novos e vários movimentos pastorais e associações vinculadas à Igreja e à sociedade. E com apelo
para que “
“caminhemos como irmãos, entendendo
que a Igreja é, por excelência, ministerial, e que
nenhum de nos deve se sentir mais importante
do que o outro. Apoiemo-nos mutuamente e
sigamos os passos do Mestre Jesus”.
Aproveitando a ocasião, quero também dar o
testemunho de que foi muito positiva a acolhida que a
sociedade pernambucana ofereceu ao seu novo pastor, D. Antônio Fernando Saburido.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido na forma da lei.
Nossas homenagens ao novo arcebispo de Pernambuco, Antônio Fernando.
O SR ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V.
Exª está sendo chamado porque estamos alternando. O
Senador Marco Maciel entrou para uma comunicação
inadiável, e V. Exª está como orador inscrito.
Então, convido a usar da tribuna, como orador
inscrito, o Senador Alvaro Dias. Em seguida, serei eu
mesmo, para uma comunicação pessoal. Então, convido o Senador Paulo Paim para assumir a Presidência.
Depois, falará o Senador Pedro Simon, como orador
inscrito. Estamos alternando.
V. Exª vai usar da palavra como orador inscrito.
É o segundo inscrito.
O Senador Alvaro Dias é esse extraordinário político que começou sua carreira política como vereador
há quarenta anos, e parece que ele só tem quarenta
anos de idade. Foi o primeiro vereador que assumiu
com cinco, seis anos, igual a Pedro II.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa. V. Exª, como sempre,
generoso.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na última
quinta-feira, o Presidente Lula ofereceu um jantar ao
seu Partido, o PT, e, conforme divulgou a imprensa,
também ao PSB. Portanto, aliados para o jantar.
E o Presidente fez uma aﬁrmativa que não pode
ﬁcar sem avaliação. Aﬁrmou o Presidente que a Oposição está sem discurso e que vai, na campanha do
próximo ano, ter como bandeira a ética. Ou seja, o discurso da Oposição será o discurso da ética, e, para o
Presidente, esse discurso não leva a nada.
É uma aﬁrmação que tem que ser contestada. Na
verdade, o Presidente não se importa com a bandeira
da ética. O PT a empalmou durante muitos anos, até
chegar ao poder. Ao chegar ao poder, a bandeira da
ética foi rasgada e jogada na lata do lixo da história.
O Presidente da República, antes arauto da ética, passou a ser conivente, cúmplice da corrupção,
e, em todas as oportunidades, o Presidente procurou
apresentar-se como advogado de defesa dos acusados do seu Governo.
Foi assim durante um dos grandes escândalos da
República, o escândalo do “mensalão”. O Presidente
da República aﬁrmava sempre não ter conhecimento
de absolutamente nada – não viu, não ouviu, não soube – e sempre se posicionou como um advogado de
defesa dos acusados, mesmo quando o Procurador
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da República, Antônio Fernando, denunciou quarenta
e denominou de organização criminosa em nome de
um projeto de poder no País. Uma aﬁrmativa da maior
gravidade, que, certamente, em outros tempos, provocaria a instalação de um processo de impeachment
do Presidente da República, porque toda a estratégia
estabelecida para o “valerioduto”, para o “mensalão”
o foi exatamente na antessala da Presidência da República. Não havia como excluir o Presidente, como
isentar o Presidente de responsabilidade desse gravíssimo episódio de corrupção.
O Presidente passou por esse episódio. Foi reeleito e manteve a sua postura contemplativa em relação
aos desmandos governamentais que ocorreram ao longo dos seus dois mandatos. Os cartões corporativos,
por exemplo. Quando se instalou uma CPI para investigar cartões corporativos, o Presidente Lula determinou
uma “operação abafa”. Constituiu uma “CPI chapa branca”, para impedir que as investigações acontecessem,
sobretudo para impedir que chegassem ao Palácio do
Planalto, à Presidência da República, e arrebentassem
uma caixa preta que esconde os mistérios dos gastos
sigilosos da Presidência da República.
Ainda agora, a Transparência Brasil revela: os
gastos secretos da Presidência da República chegam
praticamente à metade do total de gastos com cartões
corporativos. Os cartões corporativos se constituíram
em instrumento para gastos da ordem de R$35 milhões
neste ano de 2009, e os gastos sigilosos, ou secretos,
como queiram, correspondem a quase metade do total
desses gastos com cartões corporativos.
É contraditório. Nós combatemos os atos secretos no Senado Federal, e eles devem ser combatidos,
combatidos implacavelmente, devem ser extirpados
deﬁnitivamente. Essa expressão “ato secreto” não pode
mais constar do dicionário do Parlamento brasileiro. A
Constituição estabelece que, na atividade pública, os
atos devem ser transparentes, estabelece a transparência e a publicidade de todos os atos da Administração
Pública, da atividade pública, quer seja no Executivo,
quer no Legislativo. Se são graves os atos secretos,
são gravíssimos os gastos secretos da Presidência da
República. Por mais que justiﬁquem existir legislação
que assegura esse direito, não há como compreender
alguém que, durante mais de vinte anos, proclamou a
transparência como caminho para o respeito à sociedade esconder-se detrás da blindagem de uma suposta
legislação para não divulgar os gastos efetuados com
dinheiro público, oriundo de impostos pagos com tanto
sacrifício pela população brasileira, que não suporta
mais a carga tributária escorchante que, de forma implacável, inibe o crescimento econômico deste País,
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roubando oportunidades de trabalho, de salário, de
renda do povo brasileiro.
Portanto, os gastos secretos da Presidência da
República precisam ser apresentados, precisam ser
expostos. Alegar segurança nacional? Mas que gastos
seriam esses? Onde gasta a Presidência da República
em nome da segurança nacional? Equipamentos de
segurança estão sendo adquiridos com cartões corporativos? Obviamente, não. São gastos corriqueiros,
despesas pessoais inclusive, que não querem revelar.
Não podem o Presidente da República e o seu Governo
afrontar dessa forma a população brasileira.
Nessa linha de complacência com a desonestidade, o Presidente da República reitera: não entende
por que o Tribunal de Contas impugna obras superfaturadas. Para o Presidente Lula, as obras, mesmo
superfaturadas, não podem ser paralisadas. Para o
Presidente da República, obras superfaturadas deveriam ter continuidade, mesmo que com o ﬂagrante do
Tribunal de Contas da União, que revelou nesta semana
que, a cada três obras que audita, uma está irregular.
Ou seja, a cada três obras auditadas pelo Tribunal de
Contas da União, uma apresenta sobrepreço, é obra
superfaturada, provavelmente em decorrência de licitação fraudulenta.
O Presidente da República chegou a vetar agora um dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
aprovado pelo Congresso Nacional, que estabelecia
um limite para os gastos com publicidade, diárias e
viagens do Governo no ano eleitoral. Uma medida,
portanto, moralizadora. O Presidente da República
vetou. Ele quer que os gastos sejam ilimitados no ano
da eleição.
É evidente que nós sabemos as razões desse
veto. Não vetou em nome da moralidade pública, não;
vetou porque quer gastar mais no ano eleitoral. Isso
não é correto, é desonesto, é a consagração da imoralidade na Administração Pública, é uma afronta inclusive à legislação eleitoral.
Nós temos que ﬁcar atentos, mas de que adiantam as denúncias? A Oposição tem recorrido, inclusive, ao Tribunal Superior Eleitoral, denunciando o uso
da máquina pública numa campanha eleitoral que se
antecipou. E o resultado tem sido a decepção, a frustração. Não há uma medida que signiﬁque punir. E não
há nenhuma medida que possibilite a contenção desse
processo desonesto em uma pré-campanha eleitoral
desnecessária e desrespeitosa, sobretudo.
Este não é o momento para campanha eleitoral. Este é o momento para o exercício do mandato: o
exercício do mandato do Presidente da República; o
exercício do mandato de Ministra-Chefe da Casa Civil, no caso da candidata Dilma Rousseff; o exercício
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do mandato de Governador de São Paulo, no caso de
José Serra; de Governador de Minas, no caso de Aécio
Neves. Este é o momento para cumprir compromissos
assumidos na campanha anterior. Para a campanha
eleitoral, temos um calendário estabelecido pela Justiça
Eleitoral. Esse calendário tem que ser respeitado. Não
é com desrespeito ao calendário eleitoral e afronta à
legislação do País que vamos conquistar respeitabilidade da opinião pública.
Se ﬁz referência a alguns fatos que demonstram
a cumplicidade do Presidente com atos de corrupção,
não poderia deixar de fazer referência também à crise
vivida pelo Senado Federal. Desde o primeiro momento,
o Presidente interferiu, a meu ver indevidamente. Num
primeiro momento, quando se buscava uma solução
para superar a crise, quando se articulava o afastamento do Presidente Sarney da Presidência, Lula, mesmo
de longe, no Oriente Médio, deu sinais de que não gostaria de mudanças nesta Casa. E, quando chegou, comandou o processo, orientou os aliados e fortaleceu a
permanência do Presidente Sarney no comando desta
Casa. Teríamos superados a crise de início, e o próprio
Presidente Sarney não teria se submetido a esse calvário que vem vivendo nos últimos dias em razão de
tantas denúncias veiculadas pela imprensa nacional.
Certamente, nós teríamos, já a partir de um processo
de afastamento da Presidência, uma comissão constituída para administrar as reformas administrativas
desta Casa e dar prosseguimento às ações judiciais
com o objetivo de punir aqueles que, eventualmente,
se constituíram em responsáveis verdadeiros pelos
desmandos ocorridos aqui durantes algumas décadas.
Portanto, não há também como não identiﬁcar a mão
forte do Presidente da República alimentando a crise
no Senado Federal.
Esperamos agora que, como consequência, possamos chegar ao julgamento no Plenário do Senado
Federal. Os recursos interpostos ao arquivamento das
representações devem ter apreciação já a partir desta
quarta-feira. E se, eventualmente, a frustração advier
com a manutenção do arquivamento dessas representações, caberá à Oposição, sim – e é regimental –,
recorrer ao Plenário do Senado Federal. Mais do que
regimental, mais do que legal, mais do que doutrinário;
é, acima de tudo, democrático recorrer ao Plenário do
Senado Federal e convocar todos os Senadores para
que assumam a sua responsabilidade nesse processo
de julgar, como forma de encontrar a porta de saída
para uma crise que não pode perdurar, sob pena de
destruirmos uma instituição preciosa no regime democrático. Outro ponto que constitui interferência indevida
do Presidente: desde o momento em que anunciamos
a instalação ou desde o momento em que anunciamos
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a proposta de instalação da CPI para investigar a atual gestão da Petrobras, o Presidente da República se
colocou como adversário da proposta.
De início, desqualiﬁcou-a, falando em patriotismo
e agredindo a Oposição com palavras que não correspondem evidentemente ao status de Presidente da República. O Presidente agiu, não apenas falou; colocou
em ação os seus principais interlocutores no Senado
Federal para tentar impedir que a CPI se tornasse um
fato consumado.
Na primeira etapa, foi vencido. A CPI se tornou
fato consumado, porque o número de assinaturas garantiu o direito da Minoria de instalar uma Comissão
Parlamentar de Inquérito.
Depois, veio a outra etapa: impedir a instalação.
As reuniões ocorriam no Palácio do Planalto, e, de lá,
a orientação estratégica era rigorosamente acompanhada nesta Casa. Tentou-se impedir a instalação, o
que não ocorreu devido à jurisprudência já ﬁrmada no
Supremo Tribunal Federal – e eu me lembro, Senador
Pedro Simon, porque o acompanhei ao STF, na ocasião da CPI dos Bingos, para obtenção de liminar que
favorecia a instalação daquela CPI, consagrando o
direito da Minoria de investigar o Governo através da
Comissão Parlamentar de Inquérito. Foi exatamente
aquela jurisprudência que assegurou à Minoria, agora,
instalar a CPI da Petrobras. Porque, quando anunciamos um mandado de segurança com esse objetivo, o
Presidente Sarney antecipou-se e determinou que a
CPI se instalasse com qualquer quórum. A jurisprudência garantiu um direito da Minoria.
Essa etapa vencida, veio a da composição da
CPI. E, mais uma vez, houve interferência visível, com
a escolha de integrantes para avalizar os atos do Governo, confundir a opinião pública e, sobretudo, impedir
que a investigação se proceda com a eﬁciência que se
faz necessária para que os objetivos sejam alcançados. Estamos com uma CPI instalada, com todas as
diﬁculdades e, sobretudo, com muito pessimismo da
opinião pública em relação aos seus eventuais resultados ﬁnais, mas a Minoria – três contra oito –, nesta
CPI, vai buscar todos os instrumentos disponíveis para
cumprir o seu dever.
Eu ouvi aqui, pelo menos duas vezes, nos últimos
dias, no plenário do Senado Federal, que o verdadeiro
líder é aquele que se contrapõe à vontade popular em
determinadas circunstâncias, uma pregação a favor de
se voltar as costas para a opinião pública, uma manifestação de quem entende: “Nós nos elegemos não
para repercutir as aspirações da sociedade, mas nos
elegemos para estabelecer um confronto com essas
aspirações”.
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Digo isso porque o que se vê aqui, no Senado
Federal é andarmos – faço referência à Maioria, porque aqui há os que integram a Minoria e procuram não
andar na contramão da história... Mas essa pregação
é daqueles que querem que andemos na contramão
da história. É preciso andar na contramão das aspirações da sociedade, não investigando eventuais desmandos ocorridos sob a égide de uma administração
que é consequência do loteamento político que puxou
para baixo a qualidade de gestão.
“Não, não devemos investigar. Temos de andar
na contramão. A opinião pública não importa. Mais de
80% do povo quer que a CPI investigue. Nós temos de
ﬁcar contra os mais de 80% da população brasileira,
porque temos de defender outros interesses ou quem
sabe sejamos superiores à sociedade que aqui representamos e, por sermos superiores, devemos confrontála, devemos nos opor a ela, devemos desobedecê-la,
desrespeitando-a em relação a suas legítimas aspirações, contra a vontade popular”.
Agora mesmo, Senador Mão Santa - e eu, que
respeito tanto as opiniões de V. Exª, neste caso discordo
-, a Folha de S.Paulo, o Data Folha divulga pesquisa
e revela: 74% da população deseja o afastamento do
Presidente Sarney. Por que haveríamos de contrariar
essa maioria esmagadora da população que deseja
mudança aqui?
Não devemos agir embalados pelos sentimentos pessoais. Se ﬁzesse aqui assim, estaria em uma
posição diferente daquela em que me encontro. Se
agisse em função de sentimentos que cultivo, que faço
questão de cultivar, mas eles são pessoais, eu me colocaria em posição diferente. Mas a posição aqui não
é pessoal. Aqui há de ser institucional. A posição aqui
representa uma corrente do pensamento político, que,
naturalmente, não podemos ignorar.
Como parlamentar do PSDB, represento aqui,
quando ocupo esta tribuna e exercito este mandato, o
pensamento político do meu Partido.
E é preciso, mais uma vez, em razão de especulações da imprensa, rechaçar a hipótese de um inusitado acordo, que não tem cor, não tem imagem, não
tem conteúdo, não é visível, não se vê. Esse eu não
vejo. Eu não faço parte do clube daqueles que nada
veem, nada ouvem e nada sabem, mas esse acordo
eu não vi, esse acordo eu não vejo. Se o visse, denunciaria. Se o visse, o rechaçaria, o repudiaria. Não,
não compactuaria com ele. No dicionário da crise, essa
palavra não pode constar. Acordo, não. Aqui há que se
respeitar o desejo popular, a vontade popular. Não há
como não insistir em que essas representações ou uma
delas cheguem ao Plenário do Senado Federal para
o veredicto ﬁnal. Esta é a vontade popular manifesta
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não apenas em eventuais manifestações de rua que
ocorreram no último ﬁnal de semana, mas, sobretudo,
por meio de uma pesquisa de opinião pública elaborada cientiﬁcamente e que vai buscar as verdadeiras
aspirações da população brasileira. É um termômetro
para que possamos sentir o pulsar das emoções e das
convicções populares neste momento.
Portanto, Sr. Presidente, viemos a esta tribuna
para repudiar essa postura de complacência em relação à corrupção, porque é a corrupção, a meu ver, a
causa maior dos problemas sociais que invadem este
País. Não é uma opinião pessoal. É a constatação da
realidade em função de estudos e pesquisas que, realizadas, comprovam: o Brasil seria um Pais mais próspero, mais poderoso economicamente e politicamente
se a corrupção não o afetasse tanto.
Vou conceder, Senador Cristovam, mas quero
concluir esta parte do meu pronunciamento.
É à Transparência Internacional, com sede na
Alemanha, em Berlim, a quem quero dar o crédito, que
elabora o ranking dos países corruptos do mundo e
coloca o Brasil sempre numa vexaminosa posição de
destaque: um dos países mais corruptos do mundo,
desperdiçando investimentos preciosos, bilhões de dólares anualmente, porque os grandes conglomerados
econômicos procuram para investir aqueles países
com índices menores de corrupção.
E, para que a população sinta a importância da
prioridade do combate à corrupção e à impunidade,
mais um dado da Transparência Internacional: se nós
tivéssemos o mesmo índice de corrupção da Dinamarca, a renda per capita do trabalhador brasileiro, a
renda per capita do povo brasileiro seria 70% maior
do que é hoje. Ou seja, Senador Paulo Paim, o trabalhador brasileiro estaria ganhando 70% a mais do que
ganha hoje não fosse a corrupção.
E como não combatê-la, como não rejeitá-la,
como não cerrar ﬁleiras para o enfrentamento? É essa
a razão essencial da nossa presença no Parlamento. E
essa é também a principal razão da discordância que
alimentamos com o Presidente Lula.
Os outros erros do Governo seriam facilmente
perdoados, as outras deﬁciências seriam, pelo menos
da minha parte, facilmente compreendidas. Mas o que
não posso compreender, não posso admitir é que o
Presidente da República não dê importância à bandeira da ética, como disse nesse recente jantar com os
seus colegas de partido e de base aliada.
Não. E não basta o discurso. Para quem está
exercendo função executiva, não basta combater a
corrupção. Como dizia Ulysses Guimarães, Senador
Pedro Simon, não basta denunciar e combater a cor-
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rupção, não basta não ser corrupto. É preciso colocar
na cadeia o ladrão do dinheiro público.
Não se esqueça, Senador Pedro Simon, desse
discurso de Ulysses Guimarães, orientando-nos a
caminhar por esses caminhos da decência e da honradez.
E, por isso, a nossa repulsa a cada pronunciamento do Presidente da República, que tenha por objetivo
avalizar a corrupção, num péssimo exemplo a todos
aqueles que o seguem.
Concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador Alvaro Dias, o seu discurso teria muitos assuntos
a serem comentados, mas eu quero comentar um,
que considero ser o que a opinião pública mais está
na expectativa. Trata-se desse desmentido, nítido, claro, de que teria havido um acordo para não trazer de
volta nenhum dos processos que hoje correm contra
o Presidente Sarney. Já estamos em um processo de
cada vez menos credibilidade. Esse assunto talvez
seja aquele que possa dar o maior impacto de todos,
porque, enquanto houver um grupo aqui lutando pela
ética no Senado, para que não ﬁquemos impedindo investigações, o Senado afunda, mas ﬁcam aí algumas
reservas lutando contra isso. Agora, quando chegasse
à ideia de que há um acordo geral, Senador Paim, para
que nada seja apurado, aí não tem mais jeito. Então eu
ﬁco muito feliz de ver o senhor, como outros têm dito,
como Arthur Virgílio tem dito, como o Senador Sérgio
Guerra tem aﬁrmado sempre, que é o Presidente do
PSDB, de que não há esse acordo. Eu estou convencido de que não há, mas nós precisamos convencer
a opinião pública. E a maneira de convencer a opinião
pública é na quinta-feira, na Comissão de Ética...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Parece que
será na quarta-feira, é melhor.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Quartafeira, na Comissão de Ética, o voto ser dado para que
esses processos sejam investigados. Ninguém está
propondo, Senador Paulo Paim, que se vote cassação
de ninguém. Em primeiro lugar, não existe a ideia de
cassação. Segundo, não está nem se propondo mesmo a saída do Presidente. Está se propondo a pura
e simples investigação, que o povo tenha o direito de
receber. E aí a investigação diga se foi errado, se não
foi errado, aconteceu, não aconteceu, aconteceu, mas
foi corrigido, não foi corrigido. Então, essa investigação não vir é uma tragédia para o Senado, talvez a
tragédia deﬁnitiva que está faltando ainda. Então, eu
ﬁco feliz em ouvir aqui o Senador, espero que todos
digam aqui, com essa ﬁrmeza, de que não há acordo
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para impedir investigação. E que na quarta-feira isso
ﬁque provado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Cristovam.
O que precisamos destacar é que a imprensa e a
população devem observar o voto de cada Parlamentar
no Conselho de Ética, porque o que não pode se exigir
é que a Minoria vença a Maioria. Para que a Minoria
prevaleça, há necessidade de dissidentes e aguardamos dissidentes. Não poderíamos, é claro, jogar a toalha com antecedência e dizer que somos Minoria e
estamos já antecipadamente derrotados.
A nossa insistência diz respeito à possibilidade
de dissidentes. A cada ﬁnal de semana, há uma esperança, porque os Senadores voltam para os seus
Estados e ouvem o clamor das pessoas.
Eu não creio que seja diferente do que eu ouço.
A impressão que eu tenho é que todos ouvem o mesmo clamor. E, por isso, como não imagino todos os
Senadores confrontando a vontade popular, eu concluo sempre que a esperança continua presente. Há
a possibilidade, sim, de se recuperar uma das representações e fazê-la chegar ao plenário do Senado Federal. Mas há condições legais, se isso não ocorrer,
para que, com um décimo dos Senadores, se requeira
que essa representação venha ao plenário do Senado
Federal, convocando a todos para a responsabilidade
de opinar e julgar.
Eu concedo a V. Exª, Senador Papaléo Paes, com
prazer, o aparte que solicita.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador Alvaro, V. Exª, com conhecimento e sabedoria, realmente
consegue transmitir para todos nós as intenções de seu
discurso. Vou comentar a questão dos cartões corporativos. Com muita legitimidade V. Exª fala isso, mas eu já
ﬁz até um discurso aqui sobre essa questão especiﬁcamente, relatando dados, dados importantes, dados que
realmente levam à necessidade de nós estarmos, pelo
menos aqui na tribuna... E se qualquer outro órgão de
divulgação para a opinião pública, que é essa a intenção
da mídia, não o faz, nós fazemos aqui. Então, houve o
agravante de serem gastos secretos – e aí, sim, são secretos porque não se encontra a discriminação desses
gastos e nem das pessoas que gastaram abertamente.
Chamaram nossos atos de atos secretos, mas toda a
Casa sabia desses atos. Não digo no sentido de saber
que eram atos secretos. Foram apelidos e já pegou o apelido. Gripe Suína é Gripe Suína, não adianta mudar para
H1N1. Todo mundo só a conhece por Gripe Suína. Então,
essa é a questão dos atos secretos. Mas lá são gastos
secretos mesmo. Um agravante que vi e que denunciei
aqui é exatamente o Ministro, dono do cartão corporativo, fazendo despesas e levando sempre um assessor
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para assumir essas despesas. Ou seja, quando chegar o
momento de denúncia, de descobrirem qualquer tipo de
desvio de ﬁnalidade daqueles recursos, quem vai responder é o pobre do assessor. Eles estão fazendo muito isso.
Se você for abrir a conta do Ministro, por exemplo, o valor
gasto é insigniﬁcante em comparação ao do seu assessor,
que joga em cima daquele cartão as despesas feitas com
o próprio Ministro. Analisei muito bem essa questão com
dados técnicos e apresentei da tribuna. É um assunto interessante e importante para nós. É preciso democratizar
esse conhecimento para a população. Se isso caracteriza
escândalo, também precisamos democratizar a divulgação
dos escândalos. A outra questão, Senador, é exatamente
a do acordo. Olhe, Senador, não vou lhe dizer que estou
por dentro de todas as conversas que estão ocorrendo
porque, de repente, formam um grupinho que chamam
de grupinho ético, outro grupinho que é o grupo não sei
de quê, e mais outro que é um grupo do não sei mais o
quê... Mas eu sou daquele grupo que procura ouvir todos
aqueles Senadores, porque não adianta subdividir aqui,
todos somos Senadores iguais uns aos outros; quanto ao
caráter, a gente pode separar, mas quanto ao cargo que
ocupa, nós todos somos iguais e as ações de Senadores
nós temos que tomar por igual, discutir por igual. Então,
eu nunca ouvi essa questão de acordo. Eu acho ridículo
que pessoas do nível que esta Casa tem possam fazer
qualquer tipo de acordo, acordo que seria para mim uma
infantilidade, e posso dizer que, para falar uma palavra
mais pesada, seria uma grande molecagem com a nossa
condição de Senadores da República fazermos qualquer
tipo de acordo como esse que a imprensa já batizou de
acordo, quando a mídia só fala acordo, que foi feito um
acordo, foi feito um acordo, foi feito um acordo. Então já
é acordo. Não adianta ir para a tribuna dizer que não é
porque a massa já sabe, já recebeu a informação da mídia de que é acordo. Não adianta que ninguém vai sair
dessa. Agora, nós temos que ter a felicidade, temos que
ter a responsabilidade de exatamente cada um de nós
aﬁrmar e reaﬁrmar que queremos a apuração de tudo.
Nós não queremos os discursos vazios, pois a hora dos
discursos vazios já passou, porque todas as ações que
davam origem aos nossos discursos já estão no Conselho de Ética. Agora, se achamos que o Conselho de
Ética, se o Sr. Presidente está arquivando por arquivar,
se achamos, porque ele tem as razões dele, temos direito a recursos. Então, nós todos queremos, eu quero
que tudo seja apurado e levado à Justiça. Que a Justiça
puna quem deve ser punido e inocente quem deve ser
inocentado. Eu quero parabenizar V. Exª, porque jamais
as pessoas com quem convivi... Inclusive, no gabinete do
Senador Sérgio Guerra, ele, conversando com algumas
jornalistas lá, elas perguntaram: – “Ah, mas e o acordo?”
Acordo!? Ele ﬁcou indignado, porque não existe acordo.
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Pelo menos, dentro do PSDB, eu dou segurança absoluta de que não existe acordo. Agora, se estão fazendo
acordos às escondidas, é outra coisa. Eu estou falando
de instituição de Senadores. Eu não estou falando de interesses pequenos e pessoais. Parabéns a V. Exª!
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Papaléo. V. Exª tem razão. Não há sequer
diálogo com os líderes da chamada tropa de choque.
Que se dê o nome que se queira dar a essa base aliada,
mas os carimbos sempre prevalecem e facilitam a exposição da opinião pessoal. Então, nem mesmo diálogo
hoje, nos últimos dias, tem havido com esses líderes. E
não há nenhuma hipótese de o acordo ter prevalecido
até este momento. E, no ﬁnal de semana, nós ouvimos
muito que o acordo foi celebrado e que, nesta semana,
nós teríamos a consequência do acordo.
Mas, Sr. Presidente, para ﬁnalizar, o Presidente
Lula acaba de fazer aﬁrmações que também consideramos descabidas para quem exerce a função maior
no País. O Presidente diz o seguinte:
Toda vez nesse país que se começa a
fazer Carnaval com as coisas que não dão
samba, as coisas vão ﬁcando cada vez mais
desacreditadas na opinião pública”.
Se isso fosse verdade, nós poderíamos até dar
os parabéns ao Presidente da República.
Qual a razão que essa secretária tem
para dizer que conversou com Dilma e não
mostrar a agenda?
A razão, Presidente, é que pode ter sido um encontro extra-agenda. As pessoas não se encontram só
quando há uma agenda previamente estabelecida. Há
momentos em que a urgência exige que o encontro
se dê extra-agenda. Então, eu não sei se a Secretária
Lina Vieira apresentará aqui, amanhã, à Comissão de
Constituição e Justiça, uma agenda. Mas isso não é
relevante para a análise desse episódio.
Se as duas se encontraram é só ver a
agenda. A Dilma já disse que não teve agenda
com ela. Só tem um jeito de saber, abrir a mala
e mostrar para todo mundo. Amanhã vocês poderão ver ou não ver nada”, disse Lula.(...)
O Brasil tem coisas mais sérias que esse
assunto, acho uma pobreza muito grande um
assunto como esse estar na pauta da política
brasileira”, reiterou o presidente.
E eu também entendo que o Brasil tem assuntos
mais importantes. Mas isso não nos exime da responsabilidade de apurar fatos como esse, porque isso vem
na esteira da instituição do império da mentira. Essa é
uma das mentiras. O Governo e os governistas adotam
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a mentira como uma arma para blindar irregularidades.
Nós já veriﬁcamos isso antes, quando da mentira relativamente à venda da Varig. A Ministra Dilma estava
envolvida no episódio. Discutiu-se a sua participação.
Houve desmentido. Houve a consagração da mentira
como arma para blindagem.
No episódio dossiê, o dossiê existiu, o responsável por ele não existe. Ou seja, o Governo consagra
esta tese: o crime existe; o criminoso não existe. Nós
estamos vivendo no império da mentira.
Há também o episódio do diploma divulgado, que
depois desmentiu-se. Não havia o diploma aventado.
E agora esse episódio com a Lina Vieira, que estará
amanhã na Comissão de Constituição e Justiça.
O que é deﬁnitivo, o que é peremptório: mentira
não pode ser vista como sentença judicial de absolvição
para eventuais irregularidades praticadas por qualquer
que seja, por mais importante que seja o servidor público ou o detentor de mandato eletivo.
Sr. Presidente, vamos aguardar o depoimento
de amanhã de Lina Vieira e sabemos que, nesta circunstância, o ideal não seria um depoimento isolado.
O ideal seria uma acareação entre as duas, que é a
forma mais eﬁciente de se descobrir a verdade. Sei
que isso será praticamente impossível, mas é dever
da Oposição propor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Seguindo a sequência de um orador inscrito e
uma comunicação parlamentar, agora seria o Senador Mão Santa. Mas V. Exª tem a palavra pela ordem,
senador Papaléo.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sugiro a V.
Exª, apesar de hoje ser um dia com poucos parlamentares presentes, que seguisse o Regimento, anotando o tempo de cada orador para se ter uma noção do
momento em que vamos falar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido na forma regimental.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Senador Paulo
Paim, que preside esta reunião de segunda- feira, Parlamentares, brasileiros e brasileiras aqui presentes e os que
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nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado,
Professor Cristovam, tenho aqui dois livros. E quero sintetizar. Ortega y Gasset disse que o homem é o homem
e as suas circunstâncias, e V. Exª está de acordo. Mas
quero sintetizar este livro todo – não sei se V Exª leu – O
Choque do Futuro e A Terceira Onda (Pausa.) Já leu. Mas
Rui Barbosa disse que aprendemos quando lemos sete
vezes, esquecemos as sete e saímos para a oitava.
Então, vou só lembrar: Alvin Tofﬂer, A Terceira
Onda, capitulo 27, “O Mausoléu Político”.
Atentai bem! Como nós aqui temos nos últimos
instantes, vamos dizer, confrontado opiniões diversas,
eu queria só lembrar o que o autor diz, ô Professor
Cristovam, lá no capítulo “Mausoléu Político”: “Então,
estão tornando o Congresso, outrora síntese de debates cuidadosos e ponderados, no alvo do riso de
toda a nação”.
Agora, Professor Cristovam, o autor se refere
ao Congresso dos Estados Unidos e da Inglaterra.
Atentai bem para o nosso raciocínio: estão tornando
o Congresso, outrora síntese de debates, cuidadosos
e ponderados, no alvo do riso de toda a nação.
E vai mais adiante. O autor, que admite que estamos vivendo a terceira onda – a primeira foi a agricultura,
dez mil anos; os quatrocentos anos da onda industrial,
e essa agora, da desmassiﬁcação da comunicação, da
desmassiﬁcação da religião, da desmassiﬁcação das
lideranças políticas. E ele vai mais e diz assim:
Foram projetados num mundo intelectual, que é quase inimaginável – um mundo
que foi pré-Marx, pré-Darwin, pré-Freud e préEinstein.
Esta é, pois, a questão política mais importante, por si só, que nos defronta: o envelhecimento das nossas instituições políticas e
governamentais mais básicas.
E termina: “Teremos que inventar novas instituições – como os pais fundadores da América ﬁzeram
há dois séculos”.
É isto: o mundo da terceira onda é muito acelerado; nós somos muitos lentos. Isso é o que está havendo nessa desmassiﬁcação. Então, não é aqui, no
Senado, Papaléo. É a estrutura criada para vivermos
esses momentos democráticos – não somos nós – que
ﬁcou obsoleta.
Mas queria, então, citar outro, um presente para V.
Exª oferecer à nossa Marina, que faz crescer o Senado
e a política: Inabalável, livro de Wangari Maathai, líder
ambientalista que ganhou o primeiro Prêmio Nobel. Tem
até uma frase aqui para V. Exª, que, hoje já hasteou
esse ideal de novas lideranças libertárias, ambientalistas, independentes. Diz aqui a autora, que recebeu
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seu primeiro Prêmio Nobel, mulher, preta, ambientalista:
“É incrível o que conseguimos realizar quando somos
obstinados o bastante”. Então, V. Exª, que já hasteou
a bandeira da simpática candidata.
Agora, vamos ao nosso pronunciamento. Paim,
eu vi umas pesquisas no Piauí, como todo mundo está
vendo. Papaléo, se a eleição fosse hoje... Quando há
muitos candidatos, varia, não é? O Ciro Gomes ali,
vizinho... Mas se for Governo, Dilma Rousseff, e Oposição, José Serra, ô, Papaléo, sabe qual é o placar no
Piauí? Sessenta por cento a vinte por cento. Só os
dois. Quando entra Ciro Gomes, do Ceará... Eu mesmo
uma vez votei no Ciro Gomes. Ele é vizinho, nasceu
em Sobral, fronteira com o Piauí.
Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje vemos essas pesquisas; nelas foram avaliadas as diﬁculdades do Piauí, do Governo do Piauí, que é do PT.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Para quem
a diferença, Senador?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sessenta por
cento para José Serra; 20%, Dilma, se fosse hoje. José
Serra: 60% dos votos no Piauí, Dilma: 20%.
GP1 fez uma pesquisa das diﬁculdades que o
Piauí vive – e o Piauí é Brasil. Talvez sejam as mesmas do Rio Grande do Sul, mas cada Estado tem suas
particularidades. Aqui, o do Cristovam é diferente: é
capital, tem a maior renda per capita. Mas, no Piauí –
não sei como é lá no seu Amapá, Papaléo –, primeiro
é a violência. Eu sempre adverti para essa questão
no Brasil. Não estou contra ninguém, não. Eu sempre
disse que a violência é uma barbárie. Não existe, não
existe, não existe no mundo civilizado isso, Paim.
E não vamos pensar em Primeiro Mundo, rico, não.
Bem aí, no Uruguai, são mais civilizados; bem aí, na Argentina nós conseguimos andar, eu com Adalgisa, às 4h
da madrugada, namorando, saindo de um tango. Aqui, no
Brasil, é impossível isso. Vá, Cristovam, com a sua amada
andar na Cinelândia, na antiga Ouvidor. Não é possível!
No meu Piauí, que era, há dez anos, pacato, de repente
– isso foi muito mais rápido do que gripe do porco que
está aí –, a epidemia da violência alastrou-se.
Então, o Norberto Bobbio já dizia que o mínimo
que um governo tem que dar o seu povo e que o povo
tem que exigir é segurança à vida, à liberdade e à propriedade. Respondam-me, brasileiros e brasileiras. No
Piauí, a violência é hoje, e nunca havia sido, o principal fato negativo. Eu sempre via desemprego, saúde
e educação, mas a violência passou a ser o primeiro;
o temor, a intranquilidade na segurança.
Eu não sei, Cristovam, onde você estudou, mas
eu estudei no Rio de Janeiro, nos anos 60. Papaléo, eu
me lembro que eu namorava ali no aterro do Flamengo, de noite. É bom; os carros passando... Hoje, quan-
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do eu conto isso, ninguém acredita. Ali, no Parque do
Flamengo. Como era bom! A Adalgisa, eu acho, nem
tinha nascido, mas eu estudava lá... Hoje, a violência,
lá no meu Piauí, lá na minha cidadezinha de Parnaíba,
é aterrorizante; são crimes, são barbaridades.
Bancos têm sido fechados no Piauí em algumas
cidades porque são repetidamente assaltados. Há farmácias que são assaltadas seis vezes por mês. Eles não
fazem alarde porque aí vão perder o pouco da freguesia
que tem. Eles me informaram, Pedro Simon, que vendem
mais hoje por telefone, porque o povo tem medo de ir lá à
noite. Então, mudou-se a violência, a falta de segurança,
que nunca antes no Piauí, mas que hoje está lá.
O outro é o desemprego. A violência é tão grande,
tão grande... Pedro Simon, entendo que essa democracia será salva quando as câmara municipais forem as
catedrais da democracia, quando o povo for chamado
para participar. E eu venho aqui, orgulhoso do Poder
Legislativo, da Câmara Municipal de Jaicós, Piauí. É
uma cidade antiga do Piauí, onde foi criada uma das
primeiras escolas – de um padre. A situação é de tal
maneira, Papaléo, tão grave nessa cidade interiorana
que recebi o seguinte convite:
Poder Legislativo, Câmara Municipal de
Jaicós–PI.
Jaicós(PI), 13 de agosto de 2009.
“Excelentíssimo Senador,
Ao cumprimentar V. Exª, venho convidálo a participar de Audiência Pública a ser realizada em 19/08/2009, quarta-feira, a partir
das 9h, prédio da Câmara Municipal de Jaicós,
localizada à Rua Desembargador João Mota,
nº 256 Bairro Centro/Jaicós-PI, para tratar da
temática: Segurança Pública no município de
Jaicós.
A audiência foi sugerida através de requerimento de autoria da Vereadora Maria da
Penha de Morais Wanderley e aprovado por
unanimidade nesta Casa Legislativa.
Informo ainda que com a aprovação do
requerimento houve a realização de reuniões
com representantes da sociedade civil e comerciantes, que sugeriram a data acima citada.
Sendo o que tinha a encaminhar e contando com a conﬁrmação de Vossa presença,
expresso votos de apreço e consideração.
Atenciosamente,
José Acelino da Silva”. [sic]
Então, é isto: a violência; e a Câmara Municipal
da cidade de Jaicós, por seu Presidente e pela Vereadora Maria da Penha, dá o exemplo. Isso é o que todas
as Câmaras têm de fazer – já vi anunciadas outras do
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Piauí –, para frearmos a violência e chamarmos o povo
para as Câmaras Municipais. Entendo que o Vereador
é um senador municipal, e o Senador é um vereador
federal, e as Câmaras têm de ser como as catedrais,
as igrejas da democracia.
O outro item foi o desemprego.
Senador Papaléo, o desemprego no Piauí é alarmante. Essa é a nossa preocupação. Lembro-me de
quando o Secretário de Indústria e Comércio do meu
Governo era o Senador João Vicente Claudino.
Olhem que, juntos, nós implantamos cerca de 200
indústrias. Saiu o Piauí do que se diz “primeira onda
da agricultura” para a “segunda onda industrial”. Se
não bastassem 27 fábricas de castanhas que criamos,
várias indústrias de guaraná. Lá só tinha a Cervejaria
Antárctica e, de repente, colocamos a Skol e colocamos
a Brahma. Dezenas de fábricas de refrigerantes locais,
três extraordinárias indústrias: a fábrica de cimento
Nassau, a fábrica de soja que fomos buscar lá em Santa Catarina, a Bunge Multinacional, a maior empresa,
que trouxe capital e que dinamizou o plantio de soja,
e uma grandiosa fábrica de bicicleta do próprio grupo
de Claudino. Isso proporcionou muito emprego.
O Governador do Estado, numa miopia, aliás,
cegueira mesmo, em quem todos nós tínhamos esperança, porque o Presidente era do mesmo lado, entrou
naquela conversa: plantar mamona para fazer biodiesel. José Agripino contestou. Eu endossei dizendo que
não haveria economicidade.
Passaram-se os anos, houve propaganda, gastos irresponsáveis, incomensuráveis... Criaram três no
Piauí. As três faliram, não foram adiante, porque eles
não ouviram o Senado da República. José Agripino,
com sua competência de administrador – e ele foi diretor de uma multinacional em São Luís do Maranhão,
para produtos extraídos de vegetais –, dizia que não
havia economicidade. E eu também, pela minha formação médica, sabendo dos preços dos medicamentos
oriundos, carimbava as conclusões de José Agripino.
O Governo teimou. Paim, foram anos e anos de investimento... Desilusões. Hoje, milhares de desempregados, decepcionados.
E o terceiro e último é a corrupção.
A corrupção é aquilo que Ulysses Guimarães
dizia, atentai bem: “a corrupção é o cupim que corrói
a democracia”.
Então este Portal GP1, cuja matéria passo a ler,
é hoje o que a terceira onda diz, Senador Paim: desmassiﬁcação da comunicação. Ela não é mais um não,
ela está dividida. E o GP1 um dos grandes portais diz:
“Procurador da República apura denúncia contra o governador Wellington Dias”.
“O procurador da República no Piauí, Antônio Cavalcante de Oliveira, remeteu ao pro-
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curador geral da República, Roberto Gurgel, o
processo contra o governador Wellington Dias e
quatro de seus secretários por uso de máquina
pública em proveito próprio, com ﬁns eleitorais.
A denúncia gerou ainda a abertura de
um inquérito da Polícia Federal para apurar as
declarações do deputado estadual Xavier Neto
na tribuna da Assembléia Legislativa alegando
que os secretários Fernando Monteiro, da Defesa Civil; Hélio Isaías, do Trabalho e Empreendimento; Robert Rios, da Segurança Pública
e Assis Carvalho, da Saúde, estão cooptando
lideranças públicas com dinheiro público.
Uma cópia do despacho do Ministério Público Federal foi também encaminhado ao Ministério
Público Eleitoral para dar ciência do fato investigado, porque envolve questões eleitorais.
A denúncia foi feita pelo advogado Antônio de Deus Neto que ocasionou a abertura do
procedimento administrativo [...] Ele disse que
o processo vai tramitar em Brasília por causa
do foro privilegiado do governador Wellington
Dias. Além disso, há indícios de corrupção
passiva e ativa com a utilização da máquina
pública em proveito próprio, para cooptar apoio
político eleitoral. ‘No despacho diz ainda que a
maioria destes recursos federais é oriunda de
programas, de projetos, convênios e contratos’,
aﬁrmou o advogado Antônio de Deus.
O processo foi remetido para Brasília no
dia 7, com pedido de investigação da Polícia
Federal. ‘A representação foi fundamentada na
declaração do deputado Xavier Neto, na tribuna da Assembléia. Teve uma grande repercussão na imprensa e subsidiou a representação.
Há fortes indícios de materialidade de crime.
O inquérito da PF é para materializar o crime
anunciado pelo deputado’, comentou Antônio
de Deus, que vai atuar como assistente do
Ministério Público.
Assistimos com freqüência as denúncias
da prática de corrupção com utilização de dinheiro público estadual e federal no Piauí. Este
quadro de impunidade não pode continuar no
Estado. É preciso que encontrado efetivamente a culpabilidade dos gestores públicos, que
respondam como qualquer pessoa civil com
a devolução do dinheiro e com a prisão dos
responsáveis pelos atos ilegais’, completou o
advogado denunciante”. [sic]
Presidente Sarney, eu trouxe um livro aqui e o li
para o Professor Cristovam. Esse negócio de Senado
já foi previsto, então, para que V. Exª saia daqui. E eu
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diria, com uma sabedoria que eu aprendi: “A inveja e
a mágoa corrompem os corações”.
Há muita inveja de V. Exª, da sua trajetória política, da sua trajetória intelectual. É o único brasileiro,
na história, a presidir esta Casa... Agora, eu tenho que
dizer que a ignorância é audaciosa. É audaciosa.
Então, eu trouxe este livro para o Cristovam.
Chama-se A Terceira Onda. E no Capítulo 27 do livro,
o subtítulo é O Mausoléu Político. O autor é Alvin Tofﬂer. Ele diz simplesmente o seguinte – serei breve, é
só para terminar: “Os políticos parecem inúteis para
estancar as tendências, sempre desligados dos seus
líderes”.
E ele conclui aqui este capítulo dizendo o seguinte – e nós vamos terminar.
“Esta é, pois, a questão política mais importante,
por si só, que nos defronta: o envelhecimento das nossas
instituições políticas e governamentais mais básicas.”
E diz: “...estão tornando o Congresso, outrora o
centro de debates cuidadosos e ponderados... no alvo
do riso de toda a nação.”
As nações, Presidente Sarney, a que se refere,
são os Estados Unidos e a Inglaterra.
Então, são estruturas obsoletas.
“Teremos que inventar novas instituições
– como os pais fundadores da América ﬁzeram
há dois séculos”.
“O homem é o homem e a sua circunstância. Estamos vivendo a circunstância da
terceira onda, essa onda que mudou o mundo,
que fez a desmassiﬁcação da comunicação,
da liderança, da religião. Houve uma aceleração e essas casas são tardias, são obsoletas.
Compete a todos nós termos novas inspirações
como tiveram os do passado”.
São essas as nossas palavras, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passo a palavra, pela ordem,...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – ...ao Presidente Sarney.
Está inscrito o Senador Pedro Simon. Depois
poderia ser V. Exª, se assim entender.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Serei rápido, Sr. Presidente.
Apenas desejo informar que encaminhei à Mesa um
Voto de Pesar e apresentação de condolências à família pelo falecimento do jornalista e empresário da área
de comunicação do Paraná Abdo Aref Kudri.
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Ele é fundador do jornal Diário Popular, que criou
em 1963, e foi presidente da entidade representativa
dos empresários da área. Ele foi o criador da Associação, em 1979, que foi elevada, em 1994, a Sindicato
das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do
Paraná.
A liderança que Abdo Aref Kudri exerceu entre os
empresários de comunicação sempre foi de tal ordem
que ele simplesmente jamais deixou a presidência da
entidade que os representa. Desde sua fundação, ainda como Associação, a cada ﬁnal de mandato ele era
reconduzido por aclamação ao cargo. Portanto, desde
a fundação até sua morte, ele presidiu esta entidade
representativa dos empresários do setor de comunicação do Paraná.
As nossas condolências à família com esse Voto
de Pesar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido na forma regimental.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.023, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, de
acordo com as tradições da Casa, homenagem de pesar, consistente em inserção
em ata de voto de pesar e apresentação
de condolências à família, pelo falecimento, ocorrido na manhã de sexta-feira, dia
14, do jornalista e empresário da área de
comunicação Abdo Aref Kudri, de Curitiba, Paraná.
Justiﬁcação
O Paraná perdeu, na última sexta-feira, mais uma
das poucas ﬁguras que se tornaram referências estaduais de empreendedorismo e liderança na área de comunicação desde a segunda metade do século passado:
trata-se do jornalista e empresário Abdo Aref Kudri, que
se foi aos 80 anos, vítima de uma pneumonia.
Mesmo com a idade avançada que lhe permitiria,
se quisesse, o ócio com dignidade da merecida aposentadoria, Abdo Kudri dedicou-se, até o ﬁm da vida, às
suas duas grandes paixões, que foram o jornal Diário
Popular, que criou em 1963 e a presidência da entidade representativa dos empresários da área, igualmente
criação sua, como Associação, em 1979, e que foi elevada, em 1994, à condição de Sindicato das Empresas
Proprietárias de Jornais e Revistas do Paraná.
A liderança que Abdo Kudri exerceu entre os
empresários de comunicação sempre foi de tal ordem
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que ele simplesmente jamais deixou a presidência da
entidade que os representa. Desde sua fundação, ainda como Associação, a cada ﬁnal de mandato ele era
reconduzido por aclamação ao cargo.
Mais do que uma incontestável liderança empresarial, no entanto, Abdo Kudri também foi um exemplo
de vocação inata para o jornalismo, que começou a
exercer mal saído da adolescência, em Paranaguá,
no Litoral do Paraná, aonde chegou a atuar no tradicional jornal local, o Diário do Comércio, antes que
seus pais se mudassem, primeiro para Sorocaba, no
interior de São Paulo, depois para Curitiba.
Na capital paranaense, antes de completar 20
anos de idade, em 1949, Abdo Kudri já estava exercendo proﬁssionalmente o jornalismo, na Gazeta do
Povo e no Diário da Tarde, onde ingressou em 1951,
como repórter e, em pouco tempo, graças ao seu talento e dedicação, já era o editor chefe.
Convidado pelo então governador Bento Munhoz
da Rocha Neto, em 1952 o jovem deixou o jornalismo
para encarar um desaﬁo, que foi o de criar e fazer funcionar o Serviço de Assistência ao Servidor Público, que
mais tarde iria dar origem ao Instituto de Previdência
do Estado. Ainda nos anos 50 Abdo Kudri forma-se em
Direito e Economia pela Universidade Federal do Paraná, mas a vocação para o jornalismo fala mais alto que
os diplomas. Naquela mesma década ele concretizava
o sonho de ser dono de seu próprio jornal, fundando
o Correio do Paraná, que, numa inovação para a imprensa estadual, chegou a circular diariamente com
duas edições – uma matutina e outra vespertina, com
o título de Correio da Noite.
Uma série de contratempos, inclusive de saúde,
leva o jovem empreendedor a se desfazer da empresa,
mas não a desistir de seu sonho. Em 4 de março de
1963 Abdo Kudri estava de volta ao mercado editorial
com aquele que viria a se tornar o jornal de sua vida
– o Diário Popular, ao qual se dedicou até a morte o
levar, 46 anos depois.
No mesmo ano em que fundou seu jornal, Abdo
Kudri tornou-se protagonista de um episódio incomum:
naquele ano de efervescência política, que antecedeu
o golpe militar de 64, os jornalistas curitibanos conseguiram realizar uma greve. O empresário Abdo Kudri,
numa atitude que surpreendeu aos próprios grevistas,
franqueou suas oﬁcinas para que eles lá imprimissem
o Jornal da Greve, no qual esclareciam à opinião pública as razões da paralisação.
A vida de Abdo Kudri também constituiu um exemplo de crescimento baseado no trabalho e na determinação. Filho de um modesto imigrante árabe, dono
de pequena loja de armarinhos em Paranaguá, ainda
menino, sem jamais abandonar os estudos, dedicava
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suas horas de folga a ajudar nas ﬁnanças da família
em trabalhos humildes, como os de engraxate, mensageiro ou entregador de jornais.
Em Curitiba, fez à noite seu curso colegial no Colégio Novo Ateneu, trabalhando, durante o dia, como
entregador de uma loja de louças, mas sem jamais
deixar de sonhar em um dia tornar-se jornalista.
Não tenho dúvida de que, por tudo o que realizou
como jornalista, empresário de comunicação e líder
empresarial, bem como pelo exemplo de vida que deu
com sua persistência e dedicação ao trabalho. Abdo
Kudri se faz merecedor desta homenagem por parte do
Senado Federal, que me sinto honrado em propor.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2009. – Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com a palavra o Presidente da Casa, Senador
José Sarney.
Em seguida, o Senador Simon.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador. – Sr. Presidente, é para uma breve comunicação e algumas
considerações.
Eu conheci o Estado de S. Paulo incluído entre os
dez maiores jornais do mundo. Certa vez tive oportunidade de felicitar por esse fato o Dr. Júlio de Mesquita
Filho, que era meu amigo.
A última viagem que o Dr. Julio de Mesquita Filho fez, no Brasil, ao norte foi a meu convite, foi ao
Maranhão onde fez uma frase generosa: “Passei a
acreditar no Brasil depois que visitei o Maranhão”.
Isso foi em 1967.
Contudo, é com grande tristeza que eu vejo O
Estado de S. Paulo hoje, depois de uma decadência
ﬁnanceira que o levou a terceirizar a sua administração, terceirizar a sua redação e terceirizar também a
sua consciência e a sua respeitabilidade.
Eu quero fazer uma ressalva: ainda hoje O Estado de S. Paulo mantém uma sequência no que ele foi.
É o nome do Dr. Ruy Mesquita Filho, que é o símbolo
da continuidade, da lembrança do que foi, no passado,
O Estado de S. Paulo.
O Estado de S. Paulo, hoje, transformou-se, Sr.
Presidente, em um jornal, que , na verdade, em vez
do jornal que era, lido, respeitado, passou a ser um
tablóide londrino daqueles que buscam escândalos
para vender.
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A minha impressão, quando vejo o jornal, é como
se visse um velho de fraque e de brincos, aqueles brincos espanhóis compridos.
Sr. Presidente, é uma irresponsabilidade de tamanha grandeza que eu não posso acreditar que um
jornal publique isto: “Empreiteira pagou dois imóveis
para a família Sarney em SP”, sem ter aqui, Sr. Presidente, nenhuma referência, nenhuma prova a esse
respeito. Uma aﬁrmação dessa natureza! E ele vem se
empenhando numa campanha sistemática contra mim,
ou adotando uma prática nazista, que era aquela que
eles adotavam de acabar com as pessoas, denegrir a
sua honra, a sua dignidade, até com os judeus leválos à câmara de gás. Felizmente, no Brasil não temos
câmara de gás. Esse tem sido o comportamento de O
Estado de S. Paulo.
Sr. Presidente, o prédio na Alameda Franca, modesto, quase saindo na Rebouças nº 1531, é um prédio de apartamentos de 85m². Eu comprei o primeiro
apartamento ali em 1977, Sr. Presidente, ainda em
construção. Para quê? Para ali morarem meus ﬁlhos
que estudavam, um na Universidade de São Paulo,
na Escola Politécnica, e outro na Faculdade Cristã,
Católica.
Agora, já na terceira geração, esse apartamento, quem vai lá, muitos colegas meus já foram, até se
admira: “Como é que o Presidente Sarney mora num
apartamento de uma sala muito pequena e dois quartos?” E eu quando vou a São Paulo me hospedo lá no
apartamento, que depois eu dei para um dos ﬁlhos
meus que estudava lá.
Agora, Sr. Presidente, os meus netos estão estudando em São Paulo. E o meu ﬁlho Sarney Filho
comprou um apartamento no mesmo edifício, porque
era mais fácil onde já moravam os seus primos. Ele
declara no seu Imposto de Renda que está pagando
um contrato de compra e venda. Está lá no Imposto de
Renda dele. A escritura não foi passada porque ainda
não terminou seu pagamento, mas já constam no Imposto de Renda as prestações pagas.
Não tenho nada. Meus ﬁlhos se defenderão por
eles mesmos. Um tem 52 e o outro tem 56 anos e não
podem mais... nenhum dos nossos ﬁlhos... nós somos
responsáveis e eles terão condições de se defender.
Mas é que me incluem aqui... E o que me traz à tribuna é que alguns colegas meus – e é isso que me faz
vir à tribuna – foram muito apressados, Sr. Presidente. Não procuraram nem saber do que se tratava. Diz
aqui: “Senadores pedem investigação sobre imóvel
de Sarney”.
Eu quero ler aqui o que disse o Senador Sérgio
Guerra, meu colega, com quem tenho grande intimidade, posso dizer assim mesmo. Eu o conheço, sei das
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suas agruras no passado, também sujeito a muitas
infâmias. Sei das suas agruras no presente, também
sujeito a muitos ataques. Vejo o Senador Sérgio Guerra
dizer: “O certo é que não deve pairar nenhuma dúvida
sobre essa questão, sob pena de o processo de investigação se estender até o setor elétrico”.
Quer dizer, de repente, basta uma notícia de jornal em relação a mim e todo mundo já transfere para o
Senado e me fala de uma investigação a respeito disso.
Não tem nada a ver com o Senado a esse respeito...
O Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça, também meu colega, meu amigo, a primeira
pessoa que ele visitou ao ser eleito em Brasília fui eu,
isso me honra muito, foi a minha casa. Ele é categórico
ao defender que “as evidências de troca de favores são
motivo de sobra para instalar uma investigação”.
Sr. Presidente, cabe na cabeça de alguém por
uma notícia de jornal instaurar uma investigação? Se
alguém comprasse algum imóvel, se houvesse algum
pagamento de imposto que não tivesse sido feito, se
soubesse você denunciaria à Receita Federal! Mas
o que tem isso com o Senado?! Por isso a minha indignação.
Eu li um dos livros mais célebres do mundo, do
Kafka, O Processo, em que ele começa dizendo: “Por
que fui condenado se não ﬁz nada?” Eu lembro Kafka.
É um processo kafkiano esse!
Mais ainda, o meu colega Valter Pereira, que é do
meu Partido, e diz: “Sarney deve explicações sobre a
compra ou o uso dos apartamentos em São Paulo.”
Meu Deus, eu devo dar explicações sobre compra
ou uso de qualquer coisa que eu use na vida aqui para
o Senado? Os Srs. Senadores são obrigados a isso?
O Sr. Senador Alvaro Dias é obrigado a dizer por que
ele tem suas economias? Por que ele está construindo algumas casas? É sua vida. A Constituição, no art.
5º, diz que nós temos direito à privacidade. É uma das
garantias constitucionais. E este País rasga a Constituição, porque nenhum de nós tem mais garantia à
privacidade. Não temos lei de imprensa, não temos
direito de resposta. O que devemos fazer? Submeternos a isso aqui que nós estamos vendo. Qualquer um
faz. Com homens como eu, com a maior vida pública
que tenho. Os jornais publicam relação de pessoas aqui
do Congresso, e nunca o meu nome esteve envolvido
em nada disso, neste Brasil.
Então, cria-se uma coisa dessa natureza. E o meu
colega diz o seguinte: “Por que ele preferiu o apartamento? Isso precisa ser esclarecido.” Onde me hospedar! Por que ele preferiu apartamento? Vou dizer. “O
Senador Sarney lembrou que, como Presidente, tem
verba de representação para se hospedar em hoteis
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em São Paulo. Por que ele preferiu apartamento? Isso
precisa ser esclarecido.”
Meu Deus! Devia ser louvado, porque estou economizando para o Estado. Estou morando em um
apartamentozinho de 85m2. Há mais de trinta anos me
hospedo lá e nunca mudei de fazer aquilo. E o meu
colega me pede para dizer por que me hospedei lá.
Então, pede uma investigação para isso e diz que me
hospedei lá porque fui acompanhar a operação na
minha ﬁlha Roseana para a correção de um aneurisma cerebral.
Mas, Srs. Senadores, nem nessa...Essa foi uma
das poucas vezes que eu não me hospedei lá. Eu me
hospedei na Vila Alpina, uma hospedaria de aluguel
que tem junto do Hospital Einstein – está lá a dona –
porque eu queria ﬁcar o mais perto da minha ﬁlha, num
lugar de onde eu pudesse sair para ir para o hospital
e voltar. E, aqui, o meu colega me cobra que eu explique por que me hospedei no apartamento onde eu
estava e não fui para o hotel, já que eu tenho diárias
do Senado.
Assim, eu peço aos meus colegas, pelo menos,
que reﬂitam sobre a sua responsabilidade e não procurem fazer isso. Porque isso é uma coisa que não só
fere, como naturalmente não ﬁcam bem para cada um
de nós coisas dessa natureza. Então, eu só venho falar, nesta Casa, por causa disso. Senão quem responde isso é meu ﬁlho, que foi quem respondeu, ontem,
sobre a compra, por que comprou, o seu Imposto de
Renda. São eles que respondem. Mas eu tenho que vir
aqui para dizer por que me hospedei no apartamento
do meu ﬁlho, em São Paulo, e não fui pagar diária de
hotel. Isso porque um colega meu disse que eu tenho
que explicar porque isso é falta grave, isso é falta de
decoro parlamentar.
Sr. Presidente, perdoe-me a Casa a minha indignação. Eu tenho procurado durante esse tempo todo
ﬁcar calado. Sabe Deus o que eu tenho sofrido. Mas
eu não posso deixar de ver uma coisa dessas – ontem
e hoje, quando li – e ﬁcar calado, não por mim, mas
pelos nossos colegas, pelo Senado Federal.
São essas as palavras que eu teria que dizer. E
peço a todos que meditem um pouco sobre elas.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias e, em seguida,
pela ordem, o Senador Papaléo Paes.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na ausência
do Senador Sérgio Guerra, como seu colega de Partido
e Vice-Líder, eu devo dar as explicações que caberia
a ele, se aqui estivesse, oferecer à Casa.
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Eu sou testemunha da forma responsável com que
o Presidente do meu Partido, Sérgio Guerra, conduzse neste processo e sei o quanto lhe custa ser duro,
ser rigoroso. Não é do seu temperamento. Ele próprio
aqui inúmeras vezes destacou que não gosta desse
tipo de enfrentamento. Ele não age embalado por seu
interesse pessoal. Não é a sua vontade pessoal que
o motiva. Ele age institucionalmente. As suas ações
dizem respeito ao Partido que preside: o posicionamento político adotado pelo Partido, pelo qual fala com
autoridade de Presidente.
Neste caso, não fez nenhum prejulgamento. Eu
discordo do Presidente Sarney, já que o Senador Sérgio Guerra apenas pediu que se investigue, que se
esclareça. Não vejo mal nisso. As denúncias formuladas devem ser esclarecidas. É a responsabilidade da
função que exerce o Presidente do Senado Federal
que o exige.
Portanto, pedir investigação não é prejulgar. E foi
essa a atitude e o comportamento do Senador Sérgio
Guerra.
Quando fui indagado a respeito no ﬁnal de semana, eu me recusei a fazer avaliação, exatamente
porque não conhecia os elementos necessários para
uma avaliação justa. Por isso, eu me recusei! Havia ouvido ocasionalmente, na Rádio CBN, um depoimento
do Deputado José Sarney Filho. E o Deputado apresentou os seus esclarecimentos.
Por isso, quando indagado, não respondi.
No entanto, o Senador Sérgio Guerra, na condição de Presidente Nacional do PSDB, indagado a
respeito e sem ter outros elementos para a avaliação,
pediu que se investigasse. Acho que cumpriu o seu
dever, e o cumpriu muito bem.
Por isso os esclarecimentos que apresento aqui.
Certamente nós somos solidários à posição que ele
adotou neste assunto. Obviamente, com os esclarecimentos prestados pelo Presidente Sarney, nós não
temos por que exigir investigação, a não ser que fatos
novos relevantes ocorram a respeito desta questão.
Mas o Senador Sérgio Guerra, repito, cumpriu o seu
dever.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senador Papaléo Paes tem a palavra pela
ordem.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito a
presença do Senador Alvaro Dia aqui para referendar
suas palavras agora ditas. Acredito piamente no Senador Sérgio Guerra como sendo uma pessoa de bem e
responsável. A notícia está escrita. Mas nem tudo que
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está escrito é aquilo que na realidade nós falamos –
eu já passei por isso.
Quanto ao Senador Alvaro Dias, no momento em
que foi perguntado, respondeu que preferia tomar conhecimento mais profundamente. Isso mostra o senso
de responsabilidade que tem o Senador Alvaro Dias,
principalmente responsabilidade com o nome dele –
tantos anos dando credibilidade a esse nome – e responsabilidade com esta Casa.
Excelência, pela minha formação de berço e de
família e pela minha formação de médico – porque ali
é uma verdadeira doutrinação que recebemos –, nós
não podemos fazer nenhum tipo de discriminação. Se
entra uma autoridade num pronto-socorro, porque levou um tiro na cabeça, eu tenho que proceder como
médico, independentemente de ele ser autoridade ou
não; se entra um marginal com um tiro na cabeça, eu
vou proceder da mesma maneira.
Por que estou falando isso? Porque eu não aceito
nenhum tipo de injustiça. Então, quando eu falo, eu falo
tendo a sensação de que não estou sendo malicioso
e de que a minha fala não está direcionada para A ou
para B. Eu falo com a sensação de que tudo que estou vendo aqui...
Eu ainda não me acostumei ao julgamento político. Sempre me acostumei ao julgamento da verdadeira justiça. Do político não me acostumei, visto que,
por tudo que já li, e já ouvi, e já conheci da história, os
julgamentos políticos são cruéis, e acredito que 90%
deles foram injustos.
Nós, aqui nesta Casa, temos que tomar cuidado,
porque quem está jogando esta Casa na lama somos
nós mesmos, com nossos discursos muitas vezes até
inconsequentes, alguns deles irresponsáveis, alguns
deles personalistas, alguns deles tentando defender
a eleição do ano que vem.
Sou candidato no próximo ano e, por isso, ﬁco à
vontade para dar meu ponto de vista independentemente de ele me prejudicar ou não na eleição, porque
o povo do Amapá me conhece e sabe que não sou
de ﬁcar em cima do muro nem de agradar a esse ou
àquele por uma questão. Respeito todos os Senadores e tenho certeza de que todos me respeitam, mas
tenho de me posicionar.
Quanto a essa questão relacionada ao Presidente Sarney, já me posicionei diversas vezes aqui. A
questão do Conselho de Ética é o Conselho de Ética
que julga. Tenho certeza absoluta de que aqui não está
havendo acordo nenhum, mas, ainda há pouco, falei
que a mídia já disse que está. Então, não vamos nos
livrar nunca, assim como não vamos nos livrar nunca
daquele título que deram para os atos não publicados
na Internet, de atos secretos. Aquilo não é ato secreto.
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Secretos, sim, são os gastos dos cartões corporativos
do Governo Federal. Aqueles são secretos, e ninguém
ainda procurou saber quais são esses atos secretos.
Mas vejo o seguinte: temos diversos poderes e
a presença da imprensa nesse processo todo, principalmente o democrático – porque, no ditatorial, ela só
pode festejar aniversários, falar de solenidades autorizadas pela censura. Noutro dia, ouvi falar o seguinte. Parece-me que foi Clodovil dando uma entrevista,
Senador Cristovam: “Antigamente, nós tínhamos a
imprensa e a imprensa marrom, a imprensa séria e a
marrom. Só que hoje não se chama mais de imprensa marrom; chama-se de mídia”. Palavras do Clodovil
Hernandes, numa entrevista que ele dava.
Por isso, nós nunca mais ouvimos falar em imprensa marrom. Mas a imprensa, que é fundamental
nesse processo todo... Aí se diz: “Cuidado, não fala da
imprensa, porque depois vão começar a te perseguir”.
Eu acho que não tem nada disso. Eu acho que cada
um tem seu direito de se expressar. A imprensa é fundamental nesse processo todo. Nós vemos a imprensa
como elementar, básica, para que nós possamos estar
aqui falando à vontade.
O Executivo toma as decisões dele lá, e faz o que
bem entende. O Judiciário toma as decisões lá, e faz
o que bem entende. Só vamos saber depois, quando
canta no Diário Oﬁcial deles.
Nós temos que saber passar por isso. Nós estamos aqui no único local, que é o Legislativo, onde se
pode debater. Vai-se à Câmara dos Vereadores, há
debate; vai-se às Assembléias Legislativas, há debate.
Nós ﬁcamos muito expostos. Então, por isso, acredito
eu, a preocupação de cada um consigo mesmo. Quer
dizer, tem-se que ﬁcar aqui medindo palavras para
não ser mal-entendido e, no outro dia, não levar pau
na imprensa.
Mas eu sei que jornalistas, muitos que eu conheço aqui, que conheço, que eu digo, com os quais eu
convivi, e tal, são pessoas do bem, são proﬁssionais
da mais alta qualidade, proﬁssionais que realmente
trazem a informação pela qual nos informamos.
Mas isso aí é uma chamada de atenção para
nós. Eu não posso, Senador Paulo Paim, lá no meu
Estado, pegar um jornal – há muitos –, de repente, ler
algo sobre um adversário meu, e ir aos outros meios
de comunicação dizer: olha, está aqui, o Fulano é corrupto, porque o jornal tal disse.
Há uma história, que já aconteceu muito, que
articulam – não é o caso – uma notícia ruim contra
o cidadão para ter matéria para a próxima eleição. Aí
dão a notícia contra o cara. Já saiu. O interessado já
guardou. No outro dia dizem: “Olha, não foi isso”, tentam reparar aquilo, mas não interessa. Já foi motivo de
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matéria para a eleição seguinte. Não estou dizendo que
seja isso. Mas vejo que o limite, o poder, esse grande
poder, que é o poder da imprensa, na mão de maus
proﬁssionais, é muito perverso. É muito perverso! E
eu aqui lamento profundamente, profundamente, que
Senadores se despersonalizem e achem que devem
dar, única e exclusivamente, resposta a outras pessoas
e, não, à sua consciência. Não interessa quem seja.
Quer dizer, martirizam a sua consciência em prol de
um benefício pessoal: “Se eu for contra isso, não me
elejo no ano que vem”. Isso aí é terrível!
Mais ainda, quando falei na história da notícia para
a campanha. Não vamos mais fazer isso! Já chega! O
ser humano não pode ser injustiçado. Só quem sabe o
que é uma injustiça é quem a sofreu. Só quem sabe o
que é uma injustiça e sem direito a voz é quem já passou por ela. E todos nós estamos sujeitos a passar.
Eu, sinceramente, lamento profundamente. Lê-se
uma notícia no jornal e já se transforma aquilo em verdade. Hoje não é possível mais se fazer isso. Existem
equívocos, existem más informações, existe ansiedade de se dar uma notícia, hoje principalmente, com a
forma que temos de comunicação, sem checar.
Outro dia, um jornalista me telefonou – olhem –,
passei uns dez minutos esclarecendo tudinho, mas,
no outro dia, a notícia era completamente diferente
do que falei. Então, será que temos que dar uma entrevista gravando o que se está falando para depois
contestar? Não. Eu dou credibilidade até que me provem o contrário.
Então, Senador Paulo Paim, lamento profundamente que pessoas que conhecemos aqui, a maioria
delas, estão aqui no Senado e são pessoas conhecidas nacionalmente, são pessoas que já têm uma vida
pública a serviço da população de muitos e muitos
anos. Essas pessoas não se podem apequenar na
sua condição de experiência, de vivência, de preparo
intelectual, não se podem apequenar e pegar uma notícia de jornal e transformá-la logo numa notícia séria,
mandando apurar a vida particular de um companheiro. Isso é inadmissível! Isso eu não suporto! Acho que
já estourou o limite da tolerância. Como o Senador
Sarney aqui falou, poderia ser ele, poderia ser V. Exª,
poderia ser o Senador Mão Santa, poderia ser eu, o
Senador Cristovam, poderia ser qualquer um de nós
a ﬁcar sujeito a uma suspeita.
Da feita que sai na imprensa, Senador, não existe mais jeito. Está condenado. Quem é que vai ﬁcar
acompanhando até aquele se defender e dizer que é
inocente? Ninguém! Fica com a condenação. Viu? Fica
com a condenação.
Quero, aqui, deixar este lamento de um médico,
que está Senador hoje, que foi eleito pelo seu Estado
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sem nenhum tipo de recurso – eu não tinha nenhum
carro, nenhum sonzinho, para dizer meu nome e meu
número, viu? E vou me candidatar ano que vem e não
tenho medo de falar dos meus sentimentos, da minha
coerência e de mostrar, com isso, que nós, políticos,
quando assumimos o cargo... Primeiro, aqui dentro,
ninguém foi selecionado, previamente, pelo seu caráter. Ninguém. Cada um foi selecionado pelo que o
povo acredita. Então, nós temos todo tipo de caráter
no Congresso Nacional e nas Câmaras. Agora, não é
depois de 36 anos, que é o limite... Se se estabelece
limite é porque essas pessoas são tidas, pelo menos,
como pessoas já equilibradas, vividas, que não vão
fazer nenhum tipo inadequado de ação incompatível
com a Casa.
Para mim, esta Casa é um templo sagrado da
democracia. Esta Casa jamais receberá, pelo menos
de mim, qualquer tipo de alimentação ou incentivo para
tumultuar este ambiente. Este ambiente está tumultuado
por nossa causa, porque as ações a serem tomadas
serão tomadas e julgadas em foro competente.
Então, eu quero deixar registrado e lamentar a
sistematização de uma verdadeira perseguição política
– considero isso; podem anotar – ao Senador Sarney; é
assim que caracterizo. Com essa agora, está traçado: é
perseguição política. Querem fazer a cassação política
dele. Esta Casa não é uma Casa de golpes, Excelência.
Esta Casa já recebeu muitos golpes, mas não é Casa
de dar golpes. Por isso, lamentavelmente, não posso
falar o que querem ouvir. Tenho de falar o que sinto, o
que julgo, o que lamento. Realmente, deveria ao menos
haver – já que não há respeito político, em conseqüência de muitas questões que antecederam a eleição
do Presidente Sarney – respeito ao ser humano, ao
Sr. José Sarney, à família do Sr. José Sarney, respeito,
enﬁm, ao cidadão. Quem desrespeita está provocando
ser desrespeitado. Aqui na Casa, vamos respeitar uns
aos outros. Vamos questionar em alto nível, procurar
os erros e punir seja lá quem for, Presidente ou não,
mas punir aqueles que merecem ser punidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está como orador inscrito o Senador Pedro Simon, que está, tolerantemente, aguardando sua hora
de falar.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Pediu pela ordem o Senador Cristovam. Eu pediria ao
Senador Pedro Simon que concedêssemos a palavra a
S. Exª, porque, pelo que entendi, é sobre o tema.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Queria só
uma informação, posteriormente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Agora é o Senador Pedro Simon. Depois será
V. Exª, como inscrito.
Concedo a palavra ao Senador Cristovam, pela
ordem.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Pode ﬁcar certo,
Senador Pedro Simon, de que estou mais ansioso por
ouvi-lo do que V. Exª por falar. Entretanto, eu não poderia
deixar de dar minha opinião sobre esse assunto.
Fiquei feliz de ouvir o Senador Papaléo falar que,
quando entra no hospital, uma pessoa ferida tem que
ser tratada igualmente, seja um marginal ou uma pessoa respeitável. Agora, quando são feitas acusações,
não pode haver tratamento igual. O marginal não precisa se explicar para ninguém, não precisa nem ser
ouvido. Agora, uma pessoa respeitável, como qualquer
Senador aqui, tem que ser ouvido, e, ao ser ouvido,
vai ter que se submeter a investigações.
Eu acho que é do maior interesse do Senador
Sarney que uma denúncia como essa de O Estado de
S. Paulo seja investigada, até para desmentir o jornal o
Estado de S. Paulo se ele está cometendo a irresponsabilidade de dar informações falsas. Não estou aqui
propondo, absolutamente, tomarmos o que sai no jornal como verdade. Em nenhuma hipótese. Todos nós
sabemos aqui que nem sempre o que sai nos jornais
é verdade. Agora, é preciso que seja investigado. É
do interesse do Senador Sarney, é do interesse desta
Casa, é do interesse da democracia, é do interesse
da opinião pública brasileira saber: há um jornal da
importância de O Estado de S. Paulo mentindo ou há
coisas sendo escondidas em relação a esse assunto
ou é um mal-entendido. Pode acontecer de os dois terem razão e ser apenas um mal-entendido.
Por isso, confesso que não entendo por que o
Presidente Sarney, em vez de pedir que se investigue
rapidamente, num prazo curto, para desmentir o jornal
ou se conﬁrmar a notícia e assumir a responsabilidade, prefere fazer um apelo para que não investiguemos o assunto.
Eu queria deixar registrado que não estou prejulgando, que não estou tomando aqui partido das notícias
do jornal, mas creio que, no interesse da Casa, denúncias, sobretudo em jornais importantes, em veículos
importantes, que têm que zelar pela sua credibilidade
– porque há outros que não precisam –, nesses casos,
eu acho que algum tipo de investigação – nem estou
dizendo qual é – precisa ser feito, para que se chame a
atenção do jornal ou para que quem, aqui, nesta Casa,
cometeu algum deslize pague o preço por ele.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está com a palavra o Senador Pedro Simon,
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que, pacientemente, ﬁcou aguardando. Era o terceiro
orador inscrito e aguardou até este momento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Paim, Srs. Parlamentares, eu ia falar sobre essa
matéria, mas não posso deixar de iniciar abordando o
pronunciamento do Presidente Sarney.
Eu entendo a sua mágoa, eu entendo o seu pronunciamento, eu entendo o seu sentimento, mas eu não
posso aceitar silenciosamente as agressões feitas ao
jornal O Estado de S. Paulo. Eu não analiso o fato em
si, esse do apartamento, embora a maioria dos fatos
que têm sido apresentados por O Estado de S. Paulo
sejam fatos investigados pela Polícia Federal. A Polícia
Federal do Presidente Lula é que fez o levantamento.
Todo esse dossiê que vem sendo publicado veio da
Polícia Federal.
O fato da fundação, o fato de sobrinha, de neto...
Tudo que vinha sendo feito até ontem era descoberto por investigação da Polícia Federal do Presidente
Lula. Eu não posso aceitar. Pode até ser um equívoco,
grave, lamentável, com relação ao apartamento. Mas
logo o Presidente Sarney, admirador e fã tão entusiasta
ao longo da história do O Estado de S. Paulo, agora
quando lhe atinge, dizer que O Estado de S. Paulo é
aquilo que ele disse? Não.
Pois eu estou aqui para me lembrar do velho
Estadão, na época da ditadura, na época do arbítrio,
na época da violência. Claro que o Presidente Sarney
não se lembra dessa época, pois estava lá do lado do
Governo. Eu li e reli Dona Benta e aprendi muita receita de comida nas páginas do O Estado de S. Paulo,
onde foram proibidas notícias pela ditadura. Eu li e reli
muita coisa de Dom Quixote de Cervantes nas páginas do O Estado de S. Paulo, publicadas na proibição
de matérias pela ditadura. O Estado de S. Paulo é um
patrimônio deste País.
Eu já tive muitas críticas, duras, amargas, feitas a
mim pelo O Estado de S. Paulo. Quando o Presidente
Tancredo Neves anunciou o Ministério, dizendo que o
Ministro da Agricultura seria Pedro Simon, a capa do
caderno de agricultura de O Estado de S. Paulo era um
caixão de defunto e o Pedro Simon, Ministro da Agricultura, ali enterrado. Morreu a agricultura no Brasil. E
a charge embaixo: “Pergunta ao Pedro Simon se ele
sabe distinguir uma melancia de uma maçã.” Nem por
isso deixo de reconhecer a importância de O Estado
de S. Paulo. Não! Venho nesta hora e neste momento dizer que o jornal O Estado de S. Paulo tem uma
história e uma biograﬁa de luta e de resistência e que
o Sr. Sarney, durante toda sua história, foi amigo dos
Mesquita, apoiou os Mesquita.
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Acho interessante. A matéria é mentirosa? Tomara
Deus que seja! Mas e as outras matérias, que vêm se
repetindo e se repetindo e se repetindo e se repetindo?
Será que a fórmula é falar, alguém responder aqui da
tribuna e encerrar o assunto? Por que não permitir que
o Conselho de Ética faça o levantamento? O normal
de um Estado democrata – ouvi o Senador que me
antecedeu falando em democracia –, seria que esses
assuntos fossem investigados no Conselho de Ética;
que fossem analisadas as acusações e a defesa.
Primeiro, o presidente do Conselho de Ética foi
eleito com toda a Mesa em fevereiro, e só foram eleger
o Conselho de Ética em junho, quando as representações foram feitas. E se escolheu da maneira que se
sabe: uma tropa de choque com dez votos ali garantidos e a determinação em arquivar. Mas arquivar?! O
Presidente Sarney tem o direito de exigir que o Conselho de Ética faça a investigação. Porque arquivar por
uma tropa de choque... Se fosse um Conselho de Ética
composto por ilustres Parlamentares independentes
e imparciais, cada um com o seu pensamento, com a
sua idéia, com a sua ﬁlosoﬁa, com a sua cabeça, tudo
bem. Mas a gente sabe.
Aliás, nós estamos vivendo um momento fantástico. A imprensa publica que o PMDB está exigindo do
Presidente Lula que ele determine ao Líder Mercadante
que tire dois representantes do Conselho de Ética do
PT, porque esses dois são candidatos a Governador e
não querem votar, e coloque dois representantes: um
do PMDB, que é o Líder Jucá; e outro, que é o ilustre
representante do Rio de Janeiro. Mudar a composição!
Ó, velho PT, quem te viu e quem te vê! O PT retirar do
Conselho de Ética, abrir mão de seus representantes
no Conselho de Ética para botar representantes de
outros Partidos, para arquivar as representações...
O Presidente Sarney falou tão bonito, tão brilhante aqui. Por que não vai pedir que o Conselho de Ética
se reúna? São dez a cinco, maioria tranquila, serena.
Mas permita que se debata, que se discuta, que se
explique a situação. Não!
Olha, o Presidente Sarney devia estar preocupado. Fala-se tanto em pesquisa. São 74% da pesquisa
dizendo que ele deve sair e 68% dizendo que ele é
responsável pelas acusações feitas.
Ora, esta Casa nunca foi santa. É verdade que
o Sr. Darcy Ribeiro dizia que o Senado era muito bacana, melhor do que o céu, porque para ir para o céu
precisa morrer, e para vir para esta Casa não precisa
morrer. Eu diria que nós estamos vivendo um momento
em que esta Casa é pior do que o inferno. Sem morrer, estamos vivendo o inferno aqui, no Senado, pelo
deboche, pela ridicularização.
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A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco preparou uma reunião para amanhã; não vai sair.
Transferiram porque querem vir ver, amanhã, a reunião
da Comissão de Constituição e Justiça.
Eu nunca vi. Eu nunca vi esta Casa se rebaixar
ao ponto em que ela está. Eu nunca vi. Olha, querer
ganhar no grito? Querer ganhar sem justiﬁcar, sem
debater, sem analisar?
Dizem – não sei – que o grupo avançado, a tropa
de elite, também está organizando um esquema de
advogados, delegados, etc e tal, para fazer um levantamento de dossiês com relação aos Parlamentares
desta Casa. As informações chegam: Fulano, cuidado
com isso! Beltrano, cuidado com aquilo!
Mas onde é que nós estamos? Onde que nós
estamos? Eu mesmo, nesta tribuna... O Sr. Collor –
eu o interpelei, a Mesa já entregou ao Sr. Tuma, e ele
que responda – disse que já tem fatos graves com
relação a mim e que vai dizer quando bem entende.
Não, ele é obrigado a dizer. Podia ter guardado para
si e dissesse quando bem entendesse, mas, se falou
daqui, tem que dizer.
Cobraram de mim por que eu não falei, por que
eu não respondi o negócio de “engula” e não sei mais o
que e não sei mais o quê. Eu pensei rápido. Vou entrar
nessa linguagem? Vou entrar nesse estilo para no ﬁm
aparecermos eu e o Collor numa fotograﬁa que para
mim não me servia?! Ele que ﬁcasse com a linguagem
dele. Mas ele vai ter que responder.
O Sr. Renan, com relação a mim, primeiro disse:
“A mágoa do Simon com o Senador Sarney é porque
o Simon queria ser Vice-Presidente do Tancredo e
nunca perdoou porque o Tancredo escolheu o Sarney”. Mas que coisa ridícula! Todo o Brasil sabe que,
naquele momento, para ser Vice do Tancredo, tinha
que ser alguém da Arena que rachasse a Arena. O
que o Tancredo não queria, o que nós não queríamos
era o Sarney, que era o Presidente da Arena, era o
homem que representava muito daquilo de que nós
achávamos o contrário. Nós preferíamos o Marco Maciel. Nós preferíamos o Nelson Marchezan. Mas dizer
que alguém do MDB pensava em ser Vice-Presidente
àquela altura é ridículo!
Depois, o Sr. Renan disse que, quando eu era Ministro da Agricultura, houve uma importação de carne
imprópria vinda lá da Rússia e que eu era o responsável. Fazia seis meses que eu não era mais Ministro
da Agricultura quando esse acidente aconteceu. Não
tenho a mínima ideia do que se tratava.
Depois, referiu-se a um ﬁlho meu de uma empresa... Ridículo! Ficou provado, claro, que a empresa que
meu ﬁlho presidiu, um banco do povo, uma instituição
espetacular do Rio Grande do Sul, só tem mérito e
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elogio, não tem uma vírgula. E assim estão pegando
“a”, “b”, “c” e “d”.
Agora, reunir o Conselho de Ética, não! Debater o
Conselho de Ética, não! Mas essa mágoa do Presidente Sarney... Ele devia dizer: “Eu exijo que o Conselho
de Ética se reúna. Eu exijo que aceite as representações, e eu quero respondê-las”. Até porque ele tem a
maioria, dez a cinco. Ou dizer assim: “Eu gostaria de
aceitar, mas não aceito, porque o Conselho de Ética
é viciado, estão contra mim, querem me condenar”.
Mas não é isso, é o contrário: o Conselho de Ética está
louco para absolvê-lo. Alguém tem alguma dúvida de
que ele seria absolvido? Ninguém tem dúvida. Mas
pelo menos se saberia o seu conteúdo. Pelo menos
ele teria o direito de se defender.
Eu dizia, 15 dias atrás, em uma segunda-feira que
nem hoje: Presidente Sarney, eu acho que o senhor
deve renunciar, porque, se o senhor não renunciar, eu
não sei o que vai acontecer. Dias muito negros, horas
muito difíceis, dramáticas, nós vamos viver, porque estão querendo imaginar de deixar essa situação para que
o recesso apague tudo. Não vai apagar. E não apagou.
Vemos hoje que o que eu dizia era real. E se alguém
pensa que o Conselho de Ética, arquivando as representações, terminou, meu Deus... São os mesmos que
pensavam que, rejeitando as ‘Diretas Já’, tudo tinha
terminado; e não terminou. Rejeitaram as ‘Diretas Já’,
com o Congresso cercado pelas tropas; rejeitaram as
‘Diretas Já’, uma Arena e o PDS do Presidente Sarney
na frente. Mas o povo foi à rua, os caras pintadas foram
à rua. E o Tancredo se elegeu Presidente.
Arquivar e deixar as coisas continuarem como
estão? Esta Casa nunca foi santa. Teve graves e sérios
problemas ao longo do tempo. Mas, cá entre nós, esta
crise que nós estamos vivendo, no período de dramaticidade, de doloroso pesar, de anarquia completa, tem
um inicio, e de lá não parou até aqui.
O Presidente Sarney elegeu-se Presidente. Aliás, aquela Presidência foi interessante: foi a primeira
vez em que ele se elegeu Presidente. O Senador Iris
Rezende comprou roupa nova, discurso pronto, e veio
para a reunião da Bancada, porque ele era o candidato certo de que ganharia. Naquela vez, foi o Presidente Fernando Henrique. Telefonou para Senadores,
inclusive da região do próprio Estado de Goiás, Mato
Grosso do Sul, e inverteu alguns votos. Iris voltou de
roupa nova para casa, e Sarney foi eleito.
Ele constituiu essa cúpula e comandou um grupo
que está até hoje. Primeiramente, ele por dois anos,
e, depois, Antonio Carlos. Antonio Carlos, Jader e
Renan foram obrigados a renunciar à Presidência. E
outros renunciaram ao próprio mandato para não ser
cassados. Resolveu-se a crise, mas não se tentou
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melhorar o Senado. Não se buscou normalizar a vida
do Senado. Não se procurou esvaziar as coisas que
estavam acontecendo. Isso foi crescendo, crescendo,
e chegou agora.
Agora, quando achamos que o Presidente Sarney deveria afastar-se para iniciar o entendimento,
ele quer fazer as reformas com ele. Não entende S.
Exª que ele não reúne hoje as condições de fazer as
transformações necessárias. Ele deveria entender. Ele
deveria compreender. Seria um gesto importante dele
a renúncia da Presidência. Mas parece que ele prefere
ﬁcar e assistir ao Senado cair na cabeça de todos nós
a ter um gesto de grandeza de renúncia.
Eu entendo. O Presidente Sarney é uma pessoa
que foi afortunada pela sorte a vida inteira. Gurizinho
ainda, derrotou uma aristocracia que havia no Maranhão e dominou de lá para cá. Ganhou todas. E aqui
ganhou todas. Ficou na Arena até o último dia, Presidente da Arena e do PDS até o último dia. Assinou
ofício no MDB.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ele levando o General Leônidas lá no hospital, convenceram o
Dr. Ulysses de que ele é que deveria assumir, como
Vice-Presidente, embora não tivesse Presidente, porque o Dr. Tancredo não tinha tomado posse.
Nesta Casa, três vezes, com o apoio do Fernando
Henrique, com apoio do Lula e, agora, com a garantia
do Lula, se elege Presidente. As coisas sempre deram
certo para ele. Quando vejo a mágoa dele agora, eu
compreendo. Faz parte da vida, às vezes, ter alguma
mágoa. Quantos tiveram mágoa o tempo inteiro.
O culpado maior disso tudo se chama Presidente
Lula. E a minha querida Ministra pode pagar o preço.
O que o Presidente Lula tinha de mandar a Ministra
Dilma, de noite, na casa do Sarney, dizer para ele não
renunciar, quando ele queria renunciar? E o Presidente
lá, no exterior, diz para a Ministra: “Vá lá e peça para
ele não renunciar”. O que o Presidente Lula tinha de
fazer, o que a ditadura não fez, intervindo nesta Casa,
como interveio na bancada do PT, humilhando a bancada do PT?
Felicito o Líder Mercadante. Ele sofreu. Sofreu.
Está sofrendo, tentando contemporizar entre o que a
consciência diz e o que as suas bases dizem, o que
a sociedade diz, e dá um voto de conﬁança ao Presidente Lula. Nenhuma preocupação do Presidente Lula
em bater duro no Senador Mercadante. Ele representa
ele e mais um, e não mais do que isso. Não. Ele representa a maioria da bancada do PT.
E, agora, exigir que a bancada do PT afaste dois
titulares da Comissão de Ética para arquivar as repre-
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sentações? Isso é o atestado de óbito do velho PT.
Isso é a certidão de nascimento do novo PT, se isso
vier a acontecer.
Não sei, Sr. Presidente. Não sei. Não tenho nenhum ressentimento com relação ao Presidente Sarney.
Muitas vezes me cobram. Você foi ministro do Sarney?
Fui, indicado pelo Tancredo. Quando assumiu o Sarney, houve uma determinação do MDB de que todos
deveríamos assumir, porque quem dava credibilidade
ao Sarney era o Ministério do Tancredo. E, com o Dr.
Sarney na Presidência, tive uma convivência muito
respeitosa. Sempre disse isso. Com relação ao meu
relacionamento no Ministério da Agricultura com S.
Exª, S. Exª teve uma atitude... Não vi uma vírgula que
interferisse no meu Ministério com relação a falta de
dignidade e a falta de seriedade. E já contei desta
Casa um episódio envolvendo um amigo seu e amigo
do Tancredo, presidente do IBDF, ﬁlho de um ilustre
poeta da Academia Brasileira de Letras, amigo íntimo
de Tancredo, envolvido num escândalo. Eu o levei à renúncia, à demissão, e, quase com lágrimas nos olhos,
o Sarney assinou a demissão.
Não, não guardei nenhum ressentimento, pelo
contrário. Amigo pessoal, eu tenho que dizer que, com
relação a mim, não vi um fato de irregularidade com
relação ao Presidente Sarney.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) - Agora, o
que me magoa muito hoje é o Presidente da Câmara,
é a cúpula do MDB, que vive essa tragicomédia. V. Exª
com véspera de não ter legenda no seu Estado, porque
eles querem fazer um acordo lá com o PT. No comando,
uma vela para o Lula e outra vela para o Serra; uma
vela para a Dilma e outra vela para o PSDB, porque o
Lula tem 80% da pesquisa popular, mas o Serra tem
45% na pesquisa para a presidência da República.
E o que se diz, Sr. Presidente, é que o PMDB não
vai ter candidato a presidente e não vai ter candidato
a vice: vai ter um grupo lá com o Serra e um grupo lá
com o Lula e com a Dilma. E quem ganhar...(Fora do
microfone.) A única coisa certa é que o MDB ﬁca no
Governo, assim como está: agachado, humilhado em
troca de cargos, de favores, de benesses.
Esse é o Presidente Sarney, esse é o Renan,
esse é o Jader, esse é o Presidente do Partido e Presidente da Câmara dos Deputados. Essa é a triste realidade do meu Partido. E, nesse episódio, com toda
a sinceridade, para fazer o discurso emocionado que
fez, só faltou a conclusão. E a conclusão do Presidente
Sarney era uma só: “Eu exijo que o Conselho de Ética analise as treze proposições. Eu exijo, porque vou
explicar, vou debater, vou analisar”.
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(Interrupção de som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Assim
não dá. O Estadão é proibido de publicar, porque um
ilustre desembargador de Brasília aparece nas páginas de um jornal de todo o Brasil como amigo pessoal
do Presidente Sarney e veta que o Estadão continue
a publicar. Publicar o quê? As conclusões de uma comissão especial da Polícia Federal.
O Presidente vem magoadíssimo porque o jornal
publica uma outra matéria. A única coisa que o Presidente não diz é que ele quer que se esclareça. “Vamos
esclarecer, vamos esclarecer.” Ele tem o direito de que
se esclareça. A não ser que não queira.
Dou minha solidariedade à mágoa do Presidente Sarney, mas dou minha solidariedade ao Estado
de S. Paulo.
Há lutas fantásticas. Eu me lembro porque estava do outro lado. Fomos enfrentados por aquele jornal
nas horas duras que este País viveu.
Acho que este Senado vive o momento mais sério
de toda a sua existência. Este Senado já foi fechado.
Aquartelaram e fecharam este Senado, mas os Senadores saíram de pé daqui. Fecharam na ditadura, na
violência. Muitos saíram cassados desta Casa,...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ....Senadores biônicos vieram para cá. Mas agora não! Agora
somos nós que estamos na berlinda! Somos nós que
temos que decidir! Somos nós que temos que dar a
resposta! Somos nós que temos que ter a coragem de
fazer uma reformulação real e objetiva na vida deste
Senado!
Eu não nego: nesta Casa não tem inocente, a
começar por mim. Quando estive num programa, o
jornalista - aquele, aliás, brilhante - me perguntava:
“Mas, Senador, esse tempo todo o senhor está lá, e
o senhor não sabia?” É difícil responder à sociedade.
“E o senhor não sabia?”
É difícil nós explicarmos à sociedade, Sr. Presidente, que, dali da Mesa, se ...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ... a ata.
Não precisa ler, eu concordo em não a ler, e nós votamos, e na ata está escrito: “Estão em votação as decisões da Mesa do Senado do dia tal”, e não diz quais
são. E lá estão os atos secretos, e lá estão não sei
mais o quê, e não sei mais o quê. E nós, por omissão
e por irresponsabilidade, deixamos passar.
Mas nós temos a obrigação de retiﬁcar, de mudar
essas coisas. Nós temos a obrigação de estabelecer
uma norma para o Senado que vem. E, com todo o
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respeito, com o Presidente Sarney não dá, porque foi
com ele que tudo isso começou. E, durante quinze anos,
três vezes ele é Presidente, e, outras tantas, é homem
dele. Não é ele que vai fazer essa reforma.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu pensei que, quando ele falou, o encerramento de suas
palavras seriam estas: “Vamos lá para o Conselho de
Ética; eu quero ver isso ser discutido lá no Conselho
de Ética”. Mas não. O que a imprensa está informando
é que a pressão é dura em cima do PT para mudar
os nomes.
Eu ﬁco pensando: pessoas como V. Exª, por quem
eu tenho o maior respeito, pela sua dignidade, pela sua
correção, e outras tantas pessoas nesta Casa, eu ﬁco
pensando qual é o raciocínio. Será que eu estou tão
por fora, eu sou tão aéreo, eu estou caminhando nas
nuvens que a gente não sente essas coisas que estão
acontecendo? Ou será...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...a tropa
de choque quando reúne, quando agrega e quando
fecha, não há nada que entre, porque é uma ordem,
e cada um tem que a cumprir.
Eu não sei, mas é uma pena que esta Casa esteja vivendo esses dias.
Eu não sei, mas o sofrimento do Presidente Sarney não termina com o arquivamento da ação. Se S.
Exª pensa que arquivar os requerimentos da Comissão de Ética termina o seu sofrimento, eu diria que
começa. Eu diria que começa. É mesmo que amanhã,
Sr. Presidente.
Negaram o que era natural. Negaram o que era
natural: ouvir a representante, a ex-Diretora do Ministério da Fazenda, lá na Comissão de Justiça. Vamos
ver o que vai acontecer, Sr. Presidente. Vamos ver o
que vai acontecer.
Mas seria muito bom, e isso eu dizia quinze dias
atrás, antes de estourar a tormenta do arquivamento:
vamos tentar a paz antes da radicalização.
Eu não sei se ainda é tempo, Sr. Presidente. Eu
não sei se ainda é tempo. Eu não sei se o Presidente
Sarney tem a grandeza de renunciar. Não acredito. Não
acredito. Eu não sei se esse comando da tropa de choque ou tropa de elite tem um minuto de calmaria, de
equilíbrio e de bom senso. Eu não sei. O que eu sei é
que eu sinto que, neste momento, há um sentimento
de que as coisas não podem continuar. Não é o problema de PSDB e PT, Lula, Serra, Fernando Henrique
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e Lula... Não é esse o diapasão dessa briga que estão
dizendo que é a eleição do ano que vem. Não é isso
não, Sr. Presidente. Há um esgotamento da paciência
da sociedade, há uma saturação com relação a essas
coisas que estão acontecendo. Eu não creio que a sociedade vá parar, Sr. Presidente.
Essa agora de proibir que entrem no Senado visitas tradicionais... Não estou falando... Mas proibir visitas tradicionais? Todas as pessoas que vêm do Brasil
inteiro, que vêm a Brasília conhecer o Congresso...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Senado
proibiu. Pode ir na Câmara. No Senado, não pode. Mas
o que é isso, meu Deus do céu? Mas o que é isso?
Estão proibidas. Duas pessoas do Rio Grande do Sul
telefonaram para mim para perguntar se eu conseguiria
fazer com que elas visitassem o Senado. A resposta
é que poderia ter a visita pessoal ao meu gabinete,
se viessem sozinhos, mas uma caravana daquela oﬁcial, uma visita acompanhada por um representante
da Casa não pode.
Vamos nos esconder feito tatu embaixo da terra
até quando, Sr. Presidente?
Vamos ver amanhã. Amanhã é a Comissão de
Constituição e Justiça. Vamos ver o que dirá a senhora. Vamos ver quarta-feira. O Presidente, Sua Alteza
o Duque, Presidente da Comissão de Ética, é uma
pessoa previsível no seu objetivo, a gente sabe, mas
imprevisível na forma de agir. O que fará não sei. Sinceramente, não sei. O que eu sei é que nós estamos
caminhando por um caminho de volta difícil.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Essas foram as palavras do Senador Pedro Simon,
que representa o PMDB do Rio Grande do Sul.
Estamos agora alternando.
Temos um documento:
Sr. Presidente, comunico a V. Exª que o Sr. Cristovam Buarque usará da palavra, por delegação da
Liderança do PDT, na sessão de 17/8/2009, na Hora
do Expediente.
Assina o Senador Osmar Dias, Líder do PDT no
Senado Federal.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem. Eu só queria uma informação. Eu
gostaria de saber se ainda há possibilidade, no dia de
hoje, de eu usar da palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Aqui há uma praxe. Com a aquiescência da Assembléia, estamos alternando. Um orador inscrito – e Pedro Simon usou da palavra como orador inscrito, por
cessão do Senador Eduardo Suplicy – e, agora, alternamos com um líder...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Depois,
será um orador?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª está inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– São cinco. O Senador Pedro Simon era o quarto.
Agora, os dois estão no meu coração, que tem quatro
cavidades. Não tenha ciúme do Pedro Simon.
Com a palavra o Líder do PDT do Distrito Federal, da nossa Capital.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
falo por cessão do Senador Osmar Dias, mas falo em
meu nome pessoal, não em nome do meu Partido,
ainda que eu esteja tentando que seja a posição do
Partido.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
É porque tem um documento aqui.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Eu sei, há um documento. Mas para dizer que o meu
Líder é o Osmar Dias, e a posição do meu Partido é
ele que traz.
Eu estava aqui na sexta-feira, Senador Mão Santa, e o senhor presidindo. E eu lhe disse que tinha
preparado um discurso para falar do futuro do Brasil,
Senador Pedro Simon, porque, com o surgimento da
candidatura da Senadora Marina, eu creio que agora vai
haver debate sobre para onde devemos levar o Brasil.
Creio que a Ministra Dilma e o Governador Serra iam
propor o mesmo: apenas quem aceleraria mais em
direção ao que eu acho que seria um desastre, para
onde estamos caminhando, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista
social e até mesmo do ponto de vista da economia, e
que continuaríamos um País exportador de bens primários e produtor de bens industriais mecânicos e não
de bens da inteligência.
Lamentavelmente, porém, na sexta-feira, eu disse que não tinha condições de falar no futuro do Brasil
diante do presente que a gente vive. Ia parecer alienação do presente, ia parecer omissão, ia parecer até
parte de um acordão do qual se fala por aí. E prometi
que hoje falaria do projeto de Brasil que eu sonho. Mas,
mais uma vez, o noticiário do ﬁm de semana não permite, porque de repente eu estou diante de algo que
eu nunca imaginei. Eu nunca esperei tanto um jornal
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como espero o Estado de S. Paulo amanhã, porque
amanhã o Estado de S. Paulo ou vai pedir desculpas
ao Senador Sarney ou vai dizer que o Senador Sarney não disse a verdade aqui no plenário. Não há mais
meio termo.
Ou ele faltou com a verdade quando falou desses
apartamentos, ou O Estado de S. Paulo mentiu. Por
isso, eu vou esperar com grande expectativa o jornal
de amanhã. E, como Senador, com a responsabilidade que eu tenho, torço para que O Estado de S. Paulo
peça desculpas, que diga que tudo aquilo foi um erro,
foi uma elocubração de algum dos seus jornalistas,
porque isso acalmaria um pouco a opinião pública, o
Senado e o funcionamento da democracia no Brasil.
Mas eu temo que o que virá poderá ser a conﬁrmação dos fatos. Que, como disse o Senador Pedro
Simon, apesar de O Estado de S. Paulo jamais ter estado dentro do bloco ideológico do qual eu me sinto
parte, não há dúvida de que ele lutou pela democracia,
lá atrás, ainda no regime de Getúlio Vargas, e agora,
no ﬁnal do regime militar. Eu não acredito que um jornal daquele porte, que não deixa de ser um orgulho
para este País, tenha cometido alguma leviandade
com esse noticiário. E se eu não acredito que ele cometeu, eu temo que o Presidente Sarney não falou
tudo completo hoje.
Mas, sobretudo – e aí eu não vou mais me alongar porque o Senador Pedro Simon diz tudo por nós –,
faltou na fala dele, e eu tentei falar, numa questão de
ordem, sem o brilhantismo do Senador Pedro Simon,
pedir que isso fosse investigado.
Senador Pedro Simon, é incrível como o senhor
diz algo tão óbvio e tão necessário para ser dito. Houve
uma denúncia em relação a um personagem qualquer
que seja deste Senado, mas especialmente a qualquer
um da Mesa, ainda mais ao Presidente, ainda mais um
Presidente com a dimensão de José Sarney, a obrigação da gente é investigar. E a obrigação dele seria
pedir a investigação para limpar o nome dele.
Mas não foi isso que a gente viu.
Eu não vou discutir se foram suﬁcientes ou não as
explicações porque eu não sou investigador, porque eu
não vou entrar em detalhes do que está no jornal e não
me interessa ser aqui juiz. Mas eu não estou satisfeito
com a maneira como esse debate foi feito.
Por isso eu vou tentar que o meu Partido entre
com uma representação para esclarecer tudo isso, se
amanhã O Estado de S. Paulo não pedir desculpas ao
Senador Sarney. Se O Estado de S. Paulo pedir desculpas, muito bem. Aí temos é que criticar o jornal, mas
não podemos levá-lo ao Conselho de Ética. Mas, se
o jornal amanhã reaﬁrma, traz mais dados, desfaz o
que disse o Senador ou mostra que foram incomple-

AGOSTO 2009

Agosto de 2009

tas as explicações, nós não temos outra saída a não
ser apresentar mais uma representação e continuar
esse sofrimento contínuo que nós estamos vivendo
há tantos meses. Porque já faz meses que eu próprio
aqui recomendei a licença dele, um pedido dele. Tem
que ser ele a fazer isso. Depois, apoiei a posição do
Senador Pedro Simon, de que não bastaria mais uma
licença de 60 dias; precisaria, sim, de uma renúncia
à Presidência. Ninguém até hoje propôs – e seria leviandade propor – a palavra cassação. Não faz sentido
propor isso. E aí é que me deixa triste a posição do
PT, porque, se na próxima quarta-feira fosse discutir
cassação de um Senador, estou de acordo que o PT,
pelas ligações, pelo que chamam hoje de governabilidade, não aceitasse a abertura das investigações. Mas
não é cassação; é apenas o direito de o povo saber o
que é verdade e o que é mentira. O PT não pode fazer
isso com o Brasil.
Tenho a impressão de que, desde a Copa de
1950, Senador Pedro Simon, o Brasil não viveria uma
tristeza tão grande quanto a desta quarta-feira, se o
PT votar para impedir que o povo brasileiro saiba da
verdade. O senhor disse que seria o ﬁm do PT. Eu acho
que vai ser o dia realmente do ﬁm do PT se os seus
representantes votarem para esconder do povo a verdade, que não sabemos ainda qual é. Não se sabe. Eu
não sou aquele que está aqui jogando pedra, dizendo
que o Senador Sarney tem culpa de tudo isso. Mas eu
acho que é uma obrigação nossa investigar, ele hoje
e, amanhã, nós aqui, porque virão acusações contra
qualquer um de nós aqui – ninguém está livre disso
–, verdadeiras ou falsas, mas eu quero que sejam investigadas, contra qualquer um de nós.
E isto eu faço até como apelo, pelo patrimônio
que é o Partido dos Trabalhadores: que não deixe o
povo brasileiro olhar para o Partido dos Trabalhadores
como veículo que impede o conhecimento da verdade
do que acontece no Senado. E Deus queira que todos
nós, inclusive esses 74% da opinião pública, descubramos que estamos errados, que tudo isso é um
jogo da mídia contra o Presidente Sarney, mas temos
que descobrir, comprovar e mostrar ao povo, porque
o povo quer saber.
Hoje, o Senador Pedro Simon falou e repetiu, e
eu reaﬁrmo: é triste saber o que signiﬁca ser Senador
hoje em dia na opinião brasileira; é triste ouvir as piadas que se contam hoje – e eu não vou usar a tribuna
para contar aqui quem tem vergonha de dizer que o
pai ou mãe é do Senado, Senador ou Senadora. Não
há hoje orgulho de nossos ﬁlhos dizerem que nós somos Senadores. E nós deveríamos ser os exemplos
para a juventude brasileira. Nós não somos esses
exemplos.
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Vou dizer mais: há um evento que sempre ocorre aqui, no Senado, e que sempre teve patrocínio de
uma tal empresa. Nesta semana, fui procurado pelos
organizadores – é uma atividade cultural –, para ver
como ajudar a realização desse evento, porque essa
empresa disse que, neste ano, não quer se misturar
com o Senado. Não vou dizer o nome da empresa, a
não ser que perguntem por aí. É um evento cultural,
e ela disse: “Nós não temos como colocar o nome da
nossa empresa vinculado ao Senado Federal”, e cortou o apoio que faria. E o evento pode ser paralisado,
Senador Pedro Simon, um evento dirigido à leitura para
crianças. Cada dia é uma notícia, é uma tristeza que a
gente vai ouvindo e sendo cobrado aí fora.
Eu gostaria de falar aqui sobre um projeto de Brasil, um Brasil limpo. Para mim, isso resumiria o que eu
gostaria. Limpo nas ruas, onde a gente possa andar
sem a violência; limpo na estabilidade monetária; limpo na democracia; limpo na ética; limpo na educação
para todos, de qualidade; um Brasil que seja limpo pelo
meio ambiente, que seja limpo pelo crescimento, mas
um crescimento baseado no equilíbrio ecológico e na
economia do conhecimento.
Eu gostaria de ver um Brasil limpo, onde o Congresso estivesse acima de qualquer suspeita.
Eu gostaria muito de ver um Brasil limpo por não
ter um único doente em ﬁla para ser atendido. É um
Brasil limpo que a gente precisa construir.
Mas eu tenho de falar do presente, porque hoje
este Brasil limpo passa, em primeiro lugar, por um Congresso que passe a idéia de limpeza e que não apenas
seja limpo. Isso a gente não pode esperar até 2010,
quando vai haver eleições e podemos ser renovados
todos – dois terços dos que aqui estão, inclusive eu.
Não vejo problema nisso. Se for preciso, para melhorar
o Senado, não terei o menor problema de continuar as
minhas atividades de professor. Mas nós precisamos
fazer o possível para não esperar 2010; para, em 2011,
passarmos para outros, porém com a Casa limpa, decente, respeitada – e não sairmos daqui quase que
escorraçados, passando para os próximos um Senado a ser recuperado. Nós não podemos deixar que se
chegue a ponto tal que nós aqui desapareçamos do
mapa e se ﬁque esperando mais um ano e meio para
renovar esta Casa.
Por isso, a Comissão de Ética tem de apurar
tudo: as denúncias que aí estão e as próximas que virão, contra o Presidente Sarney, sem dúvida alguma,
e contra outros de nós – eu, qualquer um, o Senador
Flávio, que acaba de chegar. Nenhum de nós está livre
disso. Mas isso tem de ser apurado.
Além disso, Senador, não é possível continuar
com esta Casa fechada. Senador Pedro Simon, há
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visitante me dizendo que virá aqui agora com habeas
corpus para poder entrar no Senado. Turistas querem
chegar aqui com habeas corpus, porque dizem que
têm o direito de entrar na casa do povo. E não vai faltar advogado, juiz que dê habeas corpus. E quero saber o que vai fazer a segurança desta Casa quando
chegarem aqui jovens com habeas corpus, querendo
entrar. Vão rasgar o habeas corpus? Aí, a ditadura ﬁcará deﬁnitivamente caracterizada.
Na semana passada, um grupo pequeno de jovens que aqui esteve, que não tocou em nada, foi
preso. Preso! Não tinha grade, tinha água, tinha cafezinho, tinha cadeira, mas não podiam sair de lá até
serem ﬁchados – com outra palavra, que não dizem
isso legalmente, não sei qual é. Isso é prisão. Só eu
ﬁquei três horas com eles, acompanhando. Não preso,
obviamente. Mas eles ﬁcaram cinco horas.
E a Deputada Capiberibe, que decidiu vir para cá,
tendo escutado, foi acusada no jornal – e isso lembra
o que disse o Senador Papaléo, como os jornais acusam levianamente – de insuﬂar. Ela nem sabia quem
é que estava ali. Que ela está sendo investigada pela
Polícia do Senado. A Polícia do Senado não tem nem
direito de investigar Deputado. Imaginem o que querem
fazer com jovens estudantes, se estão fazendo isso,
que não é verdade. Mais: que teria pago para os estudantes virem, o que nos provoca indignação, porque
esses jovens são sérios, mobilizados.
O jornal publicou. Ela agora tem que mostrar
que não é verdade. Mas não é por aí que vamos dizer
pura e simplesmente que não é. Ela está batalhando.
E não devemos demorar muito a lembrar: foi por causa
de falsas denúncias contra ela que terminou cassada,
com o seu marido Capiberibe. Isso foi usado. Isso foi
usado. E naquele momento os jornais eram tidos como
dizendo a verdade. Hoje os jornais são tidos como dizendo mentira.
Nós não podemos continuar numa Casa em que
jovem não pode entrar porque é visto como malfeitor.
Hoje está assim o Senado.
E se entrar um a um, provando o que tem que
fazer aqui dentro, senão não entra, se ﬁcar em grupo
com mais de cinco, terminam empurrados para fora.
E esses jovens aceitaram até serem empurrados, já
estavam saindo, quando foram presos. Por quê? Porque os policiais disseram que eles estavam indo devagar demais. É inacreditável isso. Isso eu vi lá, conversando com eles, estavam indo devagar demais e
gritando slogans.
Nós não podemos continuar sem apurar tudo, sem
abrir esta Casa. Se os jovens e os turistas precisam
pedir habeas corpus para entrar aqui, acho que está
na hora de nós, Senadores, entrarmos com habeas
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corpus para que não precise nem incomodar, Senador
Simon, como o senhor foi incomodado por turistas gaúchos que queriam entrar aqui. Que tenhamos habeas
corpus prontos para que o povo entre aqui.
A que ponto estamos chegando? Para entrar
aqui, hoje, talvez seja preciso habeas corpus ou a boa
vontade da segurança.
Por isso, não é hora ainda de eu falar de um novo
Brasil. Vou continuar falando do Brasil de hoje, Senador
Mão Santa. E agradeço o tempo que me concedeu.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Permita-me,
Senador?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Claro.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Quero entrar em defesa da Deputada Janete Capiberibe. Tenho
certeza absoluta de que a Deputada Janete não tem
participação nenhuma nesse tipo de insuﬂação de pessoas, principalmente dos jovens, porque acredito que
os jovens, principalmente hoje, nas lutas que tiveram,
em que foram os grandes responsáveis pela redemocratização do País, eles não precisam que ninguém
sofra, a decisão é deles. Eles são muito mais sábios do
que nós. Por isso quero fazer esta referência e isentar
a Deputada Janete de qualquer tipo de participação
num processo que pudesse afetar ﬁsicamente algum
dos políticos, dos Parlamentares, ou da estrutura física
da Casa. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Agradeço em nome da Deputada, já que falei nela
aqui.
Mais uma vez, Senador Mão Santa, eu lhe prometi na sexta-feira que hoje viria falar sobre o futuro do
Brasil. Cansei de prometer, porque não sei como vai
estar aqui amanhã, então esse discurso vai continuar
adiado. Talvez nesta semana seja impossível a gente
conseguir falar, como eu tanto desejo e como é a nossa
obrigação, nosso papel, nossa responsabilidade, sobre
o futuro do Brasil. E tenho de continuar falando deste
presente, triste e sombrio, que estamos vivendo. Mas,
enquanto for preciso, ﬁcarei preso ao presente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Professor Cristovam Buarque, acreditai, lutai. Estudai
não posso dizer a V. Exª, não é? Amai, pois com certeza o amanhã será mais lindo.
Senador Mário Couto...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª está sendo convidado, como orador inscrito,
para suceder o brilhante orador que foi o Professor
Cristovam Buarque.
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para fazer
um registro, um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª é o orador seguinte.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Não. Vou
abrir mão da minha fala porque preparei hoje um pronunciamento importante na área da educação que realmente falava sobre a questão das escolas técnicas.
Amanhã serei o quarto inscrito e irei proferir esse
pronunciamento. Infelizmente, mais uma vez, o ambiente ﬁcou desviado da função da Casa. Por conseguinte,
como eu quero que prestem atenção ao meu pronunciamento, eu o deixo para amanhã, e peço desculpa
por ter interrompido o Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Mas V. Exª está inscrito logo após.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Não, eu
acho que não tem clima, não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não. Nós gostaríamos de ouvi-lo, logo após o Senador Mário Couto: o Amapá e o Brasil. V. Exª é hoje
uma referência neste cenário na política. Não peque
por omissão.
Estamos aguardando o pronunciamento de V. Exª,
ainda hoje, após o pronunciamento de Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – E o carinho
que eu tenho por ele é tão grande que, se ele quiser
usar da tribuna antes de mim, eu espero até dez horas
sentado naquela cadeira para ouvir S. Exª, tão grande
é o carinho e a admiração que tenho pelo senhor.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Não, obrigado. Não foi pelo uso da tribuna não, Excelência.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, posso parecer para o povo deste meu querido País, posso parecer para os meus correligionários
do Pará um tanto quanto chato: “mas este Senador,
constantemente nesta tribuna, quase não fala de outra coisa, senão dos problemas do seu Estado”. Se
assim pareço para alguns, Presidente, quero até me
desculpar, mas não posso abrir mão do direito que o
povo do meu Estado me concedeu.
A minha preocupação, Sr. Presidente, é igual à
de V. Exª, ou até maior que a de V. Exª, com seu Estado. A minha preocupação aqui, Presidente, não é
criticar; somente criticar por criticar. A minha intenção,
Presidente, é fazer com que as minhas palavras desta
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tribuna sejam ouvidas pelas autoridades. Inclusive as
autoridades do meu Estado.
“Ah, não adianta falar!” Adianta sim, Presidente.
Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Foi
assim no caso do Hospital Sarah Kubitschek. Batemos
tanto na tecla aqui que acabou funcionando lá no meu
Estado. A Transamazônica, as eclusas, enﬁm, vale a
pena, sim.
Não posso, Senador, ﬁcar calado diante do quadro
em que vive o meu Estado. Para piorar, Presidente Mão
Santa, para chegar a um caos ainda maior, observe,
Senador Papaléo, me aparece uma pessoa implantando
o terror no meu Estado, um verdadeiro terror.
Não sei se V. Exª já teve o privilégio de conhecer
a maravilhosa Santarém. Quando V. Exª for ao Pará vá
conhecer a maravilha que é Santarém. É uma cidade
hoje condenada, condenada a fechar as suas empresas. Diﬁcilmente alguém consegue implantar uma empresa de grande porte em Santarém porque logo em
seguida é perseguido. Naquela terra, há empresas que
funcionavam há 28 anos produzindo emprego, gerando
renda; empresas que faziam com que a renda circulasse naquela cidade. Mas agora chega lá um homem
implantando terror. Impressionante!
Eu pergunto a V. Exª que preside esta sessão
hoje. Ele já foi ao Piauí implantar terror? V. Exª perguntaria: mas quem é esse homem? Quem é esse
terrorista que vai ao seu Estado implantar o terror, fechar as empresas?
Olha, Senador, metralhadora na mão! Metralhadora, Senador Papaléo! Braços para cima! Metralhadora!
Como se aqueles empresários já tivessem sido condenados a ser presos, como se eles tivessem cometido crimes, como se eles fossem bandidos. Chegou a
Santarém agora. Passou por Tailândia, cujo Prefeito é
do PSDB; passou por Paragominas, Prefeito do PSDB;
passou por Altamira, Prefeita do PSDB, e agora se implantou em Santarém, cuja Prefeita é do PT. Santarém
precisa de paz. O povo de Santarém quer emprego,
quer trabalhar com dignidade. Senador Papaléo, não se
preocupam, absolutamente, em saber, em conversar,
em saber quem presta e quem não presta, quem está
regular e quem está irregular; colocam tudo no mesmo
saco e massacram. Invadem-se as empresas a peso
de metralhadora na mão, prendendo todos.
E aqui, de vez em quando, eu vejo um Senador
seguir a minha linha e dizer que nós estamos dentro de
uma ditadura neste País. Eu comecei a dizer isso aqui
desde que entrei neste Senado há dois anos e pouco.
Eu batia nesta tribuna e aﬁrmava que nós estávamos
numa ditadura política. E quantos agora já vêm a esta
tribuna falar a mesma coisa?
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Carlos Minc, como é que te colocaram nesse
Ministério? Ô Lula da Silva, pelo amor de Deus, Lula
da Silva, esse homem não raciocina normal. Esse homem marcou o meu Estado e agora está metralhando
o meu Estado, está acabando com o meu Estado. Se
não bastasse a Governadora acabar com o meu Estado, ela arrumou um parceiro agora chamado Carlos
Minc para ajudá-la a destruir o meu Estado.
Desemprego em massa.
Ele não quer saber se está regular ou irregular.
Ele prende todo mundo, fecha tudo. É um louco. Alguém
me chamou na rua e disse- me: “Senador, V. Exª não
pode ir àquela tribuna dizer que Carlos Minc é doido”.
O que ele é então?
“Mas o termo é muito pesado”. Pesado? Pesado é ele destruir a economia do meu Estado. Pesado
é ele desempregar centenas de milhares de pessoas na cidade de Santarém. Isso é que é pesado. Pesado é ele mandar a polícia, o Exército, entrar nas
empresas, prender tudo, com metralhadora na mão,
humilhar, como se todos fossem bandidos, como se
os paraenses todos fossem bandidos. E onde está a
Governadora, vendo seu Estado ser destruído? Isso
é proteger a natureza? Isso é proteger a Amazônia?
Isso é proteger a ﬂoresta?
Quantas negociações, Ministro! Nós sabemos. A
revista, as denúncias... Quantas negociações existem
no próprio Partido dos Trabalhadores, irregularmente,
na derrubada dessa ﬂoresta?
Isso sim, essa negociata baixa para se fazer
política, para se ganhar eleição é que deveria ser reprimida, não aqueles que estão trabalhando com dignidade. (Pausa.)
Ministro, V. Exª não sabe nem por onde passa a
Amazônia. V. Exª, Ministro, deveria renunciar ao cargo.
V. Exª está fazendo com que muitas famílias passem
fome, Ministro, desempregados virem bandidos, Ministro. É isso que V. Exª está fazendo.
Terminar com o desmatamento irregular... Não é
por aí, Ministro. V. Exª primeiro tinha que acabar com
a corrupção que foram implantadas, e as denúncias
estão aí evidentes. V. Exª deveria saber quem é sério e
quem não é sério. V. Exª não tem dignidade para isso,
para separar quem está errado e quem está certo. V.
Exª mistura tudo e desemprega as pessoas! Aja com
dignidade, Ministro!
Ora, Senador, se V. Exª tem uma empresa e, de
repente, entra a polícia com metralhadora dentro da
sua empresa sem notiﬁcá-lo, sem lhe dar condições de
se defender... Que País é esse que não dá condição
para ninguém se defender? Nenhum deles foi chamado
para prestar depoimento e para se defender. A Polícia
já chegou lá como se eles fossem bandidos!
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Daqui a pouco vão dizer que o Senador Mário
Couto fez um pronunciamento na tribuna do Senado
a favor da devassa da ﬂoresta. Já já vão dizer isso!
Podem falar!
Eu quero, sim, que a ﬂoresta seja preservada. E
V. Exª também quer, qualquer brasileiro quer. E aqui
já ﬁz várias denúncias para que essa devastação não
aconteça. Mas não posso concordar com atitudes como
essa, que prejudicam o meu Estado, que decretam a
falência do meu Estado... Não estou exagerando. Isso
é decretar a falência do Estado.
E depois não querem que eu fale da Governadora Ana Júlia. Eu queria que ﬁzessem isso se um dia
eu fosse Governador do meu Estado. Eu queria que
tivessem feito isso com os governadores anteriores.
Duvido que tivessem coragem! Duvido, porque quem
zela pelo seu Estado não deixa desmoralizar o seu
Estado. Quem zela pelo seu Estado não deixa que
nenhum maluco, como Carlos Minc, decrete a falência
do seu Estado.
Sr. Presidente, estou fazendo um requerimento
para levar à consideração da Mesa Diretora. Quero
aqui trazer o Ministro do Meio Ambiente. Ô Marina, ô
Marina, como tu dás saudade na gente! Sinceramente.
Eu era feliz contigo, Marina, e não sabia. Esse Ministro
é um inconsequente. Ele não percebe a consequência
de seus atos. Esse Ministro, Mão Santa, era bom que
se desse a ele...E vou sugerir ao Presidente Lula que
ponha esse Ministro na direção da TV Brasil. É lá que
ele devia estar. Ele gosta é de câmeras de televisão.
Ele não pode ver a luz dos holofotes de televisão que
ele já exibe aquele suspensório de Tio Patinhas e começa a se exibir diante das câmeras.
Devia, sim, ser o Diretor-Geral da TV Senado. Dê
a ele, Lula, dê a direção do Senado a esse louco! Aí
ele vai ﬁcar à vontade. E aí ele vai se exibir à vontade,
Senadores. Pronto! É tudo que ele quer. Seja feita a
vossa vontade.
Agora, destruir o meu querido Pará, a economia
do meu Estado... O setor madeireiro é o que mais emprega no meu Estado. Os setores que mais empregam
no meu Estado, Senador, são o mineral e o madeireiro,
mas o madeireiro é o que mais emprega.
Outro dia, a cabeça dele rodou tão aloucadamente que ele mandou fechar todos os frigoríﬁcos do meu
Estado – todos –, dizendo o seguinte: “Vou fazer isso
para que não se compre boi de nenhuma fazenda que
esteja ilegal”. Pergunte a esse cara, pergunte a esse
Ministro... Eu chamo de cara, Senador, me perdoe,
porque não merece ser chamado de Excelência, não
merece ser chamado de Ministro, não merece o meu
respeito, não merece.
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Ora, Senador, esse homem não sabe que são raríssimas – e por culpa dele, por culpa do governo – as
terras do Pará que têm documentação ﬁnal. É raridade
isso, porque o governo não estimula os pequenos produtores a regularizarem as suas terras. De uma hora
para outra, fecha tudo, proíbe tudo. Isso é maldição!
Isso é maldição!
Senador Mão Santa, eu quero estar aqui para
falar à frente do Ministro. Eu quero aqui poder trazer
os trabalhadores desempregados do meu Estado. Eu
quero aqui poder trazer os empresários, aqueles que
foram para o meu Estado, aqueles que foram porque o
Governo pediu que fossem: “Vamos habitar a Amazônia!” E eles foram para lá. Agora são presos sem que
se pesquise a vida de ninguém, sem que se investigue nada, sem que se saiba quem presta e quem não
presta. Fecham todas as empresas madeireiras pela
quarta vez, e já é a quarta cidade no meu Estado, com
o aceite – sim, Senador –, com o aceite da Governadora, com o aceite da Governadora. Prenda, sim. Prenda
aqueles que praticam atos irregulares.
A própria revista Veja traz uma reportagem condenando a Governadora do meu Estado. Não vou nem
me alongar nesse assunto. Não vou nem me alongar
nesse assunto. E não venha dizer que está protegendo
a ﬂoresta. Todos nós paraenses, todos nós brasileiros
queremos a proteção das ﬂorestas, mas não queremos
de jeito nenhum que os nossos irmãos paraenses sejam
presos, passem fome ou não tenham empregos.
O Sr. Gilberto Goelner (DEM – MT) – Permite
V. Exª um aparte?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou já lhe
permitir, Senador.
Senador Mão Santa, eu vou colocar o seguinte
requerimento à apreciação desta Mesa e espero que o
resultado seja positivo, espero que essas pessoas que
venham a esta reunião possam entrar neste Senado:
“Requeremos, nos termos do art. 50,
da Constituição Federal, combinado com o
art. 397, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a convocação do Senhor Ministro do
Meio Ambiente, Carlos Minc, para prestar esclarecimentos no plenário deste Poder sobre
as operações e demais ações realizadas pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais – Ibama, no Estado do Pará.
Em face do seu comportamento extremista
e radical à frente da referida Pasta e, ainda,
por falta de critérios técnicos e seletivos em
suas investigações e medidas repressivas, o
referido Ministro tem provocado o fechamento
de empresas sérias e a consequente inviabi-
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lização da economia do Estado do Pará em
vários segmentos”.
Estava fechado o som, Sr. Presidente? Então vou
repetir. Vou repetir porque eu acho que o som estava
fechado. Até para ﬁcar gravado nos Anais da Casa.
“Requeremos, nos termos do art. 50,
da Constituição Federal, combinado com o
art. 397, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a convocação do Senhor Ministro do
Meio Ambiente, Carlos Minc, para prestar esclarecimentos no plenário deste Poder sobre
as operações e demais ações realizadas pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais – Ibama, no Estado do Pará.
Em face do seu comportamento extremista
e radical à frente de referida Pasta e, ainda,
por falta de critérios técnicos e seletivos em
suas investigações e medidas repressivas, o
referido Ministro tem provocado o fechamento
de empresas sérias e a consequente inviabilização da economia do Estado do Pará em
vários segmentos”.
Vou lhe dar um aparte, Senador.
Só quero fazer um comentário sobre este requerimento e pedir a V. Exª o interesse de V. Exª; pedir que
chegue à mão do Presidente Sarney imediatamente,
para que se possa logo, já, imediatamente, convocar
todos aqueles interessados do Estado do Pará, para
que aqueles que estão desempregados venham, venham a este plenário e mostrem ao Ministro a situação
em que ele deixou cada um! Mostrem ao Ministro o
exibicionismo dele o que provoca! Mostrem ao Ministro
quanto custa a exibição dele! Custa caro para o meu
Estado, para a economia do meu Estado.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Custa caro
para as famílias paraenses, que já são maltratadas por
falta de saúde, de segurança, de educação. E ainda
vem esse Ministro. De onde surgistes, Carlos Minc?
De onde és? Quem te mandou eu sei que foi o Lula.
Quem te deixa fazer eu sei que é a Ana Júlia.
Pois não, Senador.
O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – Vejo que
sua preocupação não difere da preocupação existente no Estado de Mato Grosso. Isso tudo passa por um
decreto assinado pelo Presidente Lula junto com o Ministério do Meio Ambiente. É o Decreto nº 6.514, que,
por sua base, é inconstitucional. Entramos com um
decreto legislativo. Não foi analisado pela CCJ deste
Senado. Outro foi editado, que é o nº 6.686, que hoje
coloca como infratores todos os que cometeram da-
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nos, de uma forma ou outra, baseados na legislação
ambiental. Depois de 25 anos, foram editados esses
decretos. Agora, coloca-se em xeque, sob questionamento, toda a legalidade ambiental brasileira. E já está
acontecendo na Amazônia – em seu Estado, no Pará,
e no meu Estado, Mato Grosso. Isso tem prejudicado
as ações de madeireiros honestos, madeireiras que
fazem certiﬁcação, inclusive, de madeira e demoram
às vezes dois ou três anos para receber esse atestado,
essa certiﬁcação. Ficam paradas, gerando...
(Interrupção do som.)
O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – Então, nesse
sentido, nós precisamos realmente aprovar, no Congresso Nacional... E o prazo é agora. Nós temos condição de
aprová-lo, porque a situação é drástica, principalmente na
Amazônia, e vai começar a ser também no resto do País, a
partir do dia 11 de dezembro. Precisamos aprovar o novo
Código Ambiental. Isso dará uma tranquilidade jurídica a
todas as atividades econômicas do País. Da forma como
está, coloca na ilegalidade madeireiros, produtores, pecuaristas que estão produzindo, que estão com uma atividade correta e, às vezes, porque conservam, conforme
legislações anteriores, 50% das reservas, mesmo esses
estão sendo presos. Nós tivemos, na última sexta-feira,
na cidade de Cuiabá, uma audiência pública com mais
de mil produtores e interessados de toda a sociedade,
conjuntamente com a Assembleia Legislativa do Estado
de Mato Grosso. Ficamos estarrecidos nós, o Presidente
da Assembleia, Sr. José Riva, e todos os Parlamentares
federais e estaduais que estiveram presentes. Houve alguns pronunciamentos lá, e foi dada a palavra a muitas
pessoas – dentre elas a uma grande comitiva da Fetagri,
da agricultura familiar, que está hoje inviabilizada. V. Exª
sabe quantos ﬁnanciamentos foram dados aos mais de
quinhentos assentamentos que existem no Estado de
Mato Grosso, neste ano, como ﬁnanciamento de custeio,
ﬁnanciamento agrícola para produzir nos assentamentos
do meu Estado? Nenhum, 0%. E não vai ser dado nenhum,
porque todos estão na ilegalidade, dentro desse decreto, da
forma como está, porque já adquiriram áreas, receberam
áreas de assentamento que estavam em desconformidade
com a legislação. Então, ou se vota aqui no Congresso,
urgentemente, o novo Código Ambiental Brasileiro, que
foi protocolado pela Frente Parlamentar, Deputado Valdir
Colatto, do PMDB, em junho deste ano, que é o Projeto
de Lei nº 5.367, que institui um novo Código Ambiental
Brasileiro... É um primor de projeto. Mais de vinte Deputados o subscreveram. Precisamos urgentemente travar
um grande debate e colocar em votação aqui uma nova
legislação ambiental brasileira, mais producente, que preserve e deixe produzir o que está sendo utilizado no País.
Essa é a nossa proposta, porque senão continuarão sendo
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dadas várias demissões. Estive, no sábado, no Município
de Pontes de Lacerda, a 500 quilômetros a leste da capital Cuiabá, onde se fecharam os dois únicos frigoríﬁcos.
Estão fechados, pessoas desempregadas, cheques sem
fundo na cidade, etc. É uma vergonha, é lastimável a forma
como foi deixado, mas por outros motivos. Veja a crise dos
frigoríﬁcos, a crise da carne, a crise que aconteceu sobre
o setor de carnes e, principalmente, a crise que aconteceu
em função do trabalho negativo que os Ministros fazem
ao apontar problemas ambientais da produção de carne
em áreas de desagravo com alguma situação ambiental,
sem dar direito à defesa, como aconteceu no Estado do
Pará, quando houve uma audiência pública lá no seu Estado. Aquilo, realmente, está acabando com o Estado do
Pará. Lastimo e espero que não aconteça o mesmo ainda
no Estado do Mato Grosso no aspecto da carne, porque
as infrações e multas já estão acontecendo. Então, nesse
sentido, eu lhe peço: vamos discutir o código ambiental.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vamos.
Mas, antes de discutir o código, que ainda demora
um pouco, vamos tentar conter o ímpeto, vamos tentar conter o ímpeto de destruição do Ministro Minc. O
Ministro quer destruir os nossos Estados! O meu ele
já destruiu. O meu ele já destruiu!
Sabe, Senador, nem eu, nem o senhor, nenhum
Senador aqui, nenhum brasileiro é a favor de empresário safado, que esteja ilegalmente derrubando a ﬂoresta. Ninguém é a favor! Prendam...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Prendam
esses. Prendam pela lei brasileira. Agora, aqueles que
estão trabalhando dentro da legalidade, eles invadirem
as empresas com metralhadoras na mão, diante das próprias famílias e ﬁlhos!? Isso é um absurdo, isso é uma
estupidez, isso é uma ilegalidade que não se pode admitir, com o aval das autoridades! Com o aval da minha
Governadora! Se não faltasse o respeito àqueles que
precisam de saúde e que não a têm, àqueles que precisam de segurança no meu Estado e que não a têm, ainda
temos agora essa avalanche de desempregos dentro do
meu Estado em todos os setores da economia. Eu vou
ao Marajó e encontro um quadro estupidamente terrível,
Senadores, de que o Bispo do meu querido Marajó, da
minha cidade de Soure, não cansa de falar, não cansa
de chamar a atenção das autoridades, na Assembleia
Legislativa, falando com a Governadora, falando com
todo mundo, tentando evitar a prostituição infantil dentro do Marajó, que se alastra a cada momento! Meninas
trocando sexo por comida! Por que não se vê isso? Por
que não se prende? Por que não se condena? Por que
não se acaba? Por que não se zela por isso?
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Traz indignação, sabe, Senador? Traz indignação!
Tudo é o que se convém: aquilo me convém e me dá
frutos políticos, eu faço; aquilo não me convém e não
me dá frutos políticos, eu não faço.
Infelizmente, é isso que acontece na nossa Nação brasileira. E ainda vamos demorar muito – muito,
muito, Senadores – para ver a realidade mudar.
Obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Senador Papaléo Paes estava inscrito...
Então, chamamos o nosso Senador do Ceará,
Flávio Torres...
Papaléo, é V. Exª agora; depois, o Senador Flávio
Torres vai falar.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, quero reaﬁrmar que vou deixar para fazer
meu pronunciamento amanhã, tendo em vista que é
um assunto muito importante. E volto a dizer: o ambiente não é propício. Não sei se o Senador vai falar.
Se não for, seria prestar uma grande homenagem aos
telespectadores e aos servidores da Casa encerrarmos hoje a sessão dentro do horário, obedecendo ao
Regimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Então, já anunciamos para amanhã o pronunciamento
do Senador Papaléo Paes, Senador do Amapá.
O Senador Flávio Torres é do PDT e está substituindo a Senadora Patrícia Saboya. O Ceará tem o
Senador Inácio Arruda, do PCdoB, o Senador Tasso
Jereissati e V. Exª, Senador Flávio Torres.
Senador Flávio Torres, quero incumbir-lhe de uma
missão. Manassés, médico e professor, foi diretor da
Universidade do Estado do Ceará. Foi professor de
Medicina, de Fisiologia e, por concurso, é diretor da
Universidade Mackenzie, de São Paulo.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Reitor.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Reitor. Foi laureado com a maior comenda médica do
Brasil, pela Academia de Medicina do Rio de Janeiro. S.
Sª me convidou e me delegou uma missão. Falei a ele
de V. Exª. Disse-me que conhece o professor de Física e
amigo. Pediu-me que estivesse presente na posse, porque estudamos juntos, fomos professores de Fisiologia,
quando monitor, quando ﬁzemos curso médico. E depois
eu devo um favor a ele: ele foi o presidente de todas universidades estaduais do Brasil e particulares. Quando
eu governava o Piauí, eu pedi que ﬁzesse um congresso
dessas instituições de ensino no Piauí, e ele fez.
Então, ele vai receber, é o maior título cultural
médico, a sociedade mais antiga no Rio de Janeiro,
e eu disse que iria fazer um esforço, que estaria, e ia
induzir os Senadores do Ceará, porque ele é oriundo
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de lá, fez carreira médica lá, formou-se lá, e tem uma
vida médica muito brilhante. De tal maneira que, muito
novo, ele chegou à instituição de maior representatividade na cultura médica, no Rio de Janeiro.
Então, já estou convidando e lhe dando essa
missão. Manassés.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o professor Manassés foi meu colega na UFC,
professor de farmacologia, com quem tive uma longa
convivência na Universidade.
Sr. Presidente, estou vindo aqui fazer um relatório
de uma viagem que ﬁz integrando uma comissão que
foi ao Haiti veriﬁcar o estado de ocupação pelas tropas brasileiras lá. E eu confesso que, quando o Brasil
aceitou participar e comandar as tropas da ONU, em
2004, pensei logo: o que é que o Brasil tem a fazer
no Haiti? O Haiti é aqui! Eu pensava na época. Mas o
mundo dá suas voltas.
Entre os dias 13 e 15, agora, de agosto, integrei
uma comitiva em viagem ao Haiti, liderada pelo Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Senador Eduardo Azeredo, e integrada pelos
Senadores Gerson Camata, João Pedro e Eurípedes
Camargo, pelo Deputado Lafayette de Andrada, de
Minas Gerais, além de assessores da Comissão e do
Ministério das Relações Exteriores.
Viajei convicto do acerto da aplicação do princípio da autodeterminação dos povos, que tem sido uma
tradição da diplomacia brasileira ao longo dos tempos,
e também um pouco envenenado pela postura adotada por ONGs que veem as tropas brasileiras como
invasoras, oprimindo o povo haitiano.
Sr. Presidente, o Haiti não é aqui, não; o Haiti é
lá mesmo.
Já vi, como cearense, muita pobreza, mas nunca
tinha visto nada nem parecido com o que eu vi no Haiti.
Nunca vi, por exemplo, alguém fabricando, vendendo e,
muito menos, comprando bolo de barro para comer, bolo
de argila, argila misturada com sal e um pouco de gordura. E lá isso é especialmente indicado para as mulheres
grávidas. Eu vi fabricando, com as forminhas, botando
no sol para secar. Isso é vendido nas feiras.
Havíamos sido informados de que a população
haitiana, por tradição, está sempre vestida. Não se vê,
nas ruas do Haiti, um homem sem camisa, um homem
sem blusa. Todo mundo é pobre, mas é vestido. Isso é
um sinal de dignidade. Numa favela a que nós fomos,
nós vimos duas crianças nuas, de 5 e 6 anos, sem nenhuma roupa. Eu perguntei: se os haitianos medem a
sua dignidade pela vestimenta, por que esses meninos
estão nus? Então eu fui informado de que aquelas crianças haviam sido abandonadas por suas famílias e que
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estavam prontas para serem adotadas como escravas
por uma outra família,que vai adotá-las e vai se utilizar
delas como escravas. Falaram até de escravidão para
abusos sexuais. Isso nos dias de hoje, Sr. Presidente.
Como não há saneamento básico, nem coleta de
lixo, Porto Príncipe é um grande lixão. Não há iluminação pública e somente 10% das casas têm acesso
à eletricidade.
O senhor já imaginou uma cidade com um milhão de habitantes em que apenas 10% das casas têm
geladeira ou têm eletricidade para iluminar? Água encanada só em 20%. Você anda nas ruas e vê as mulheres com baldes na cabeça transportando água sei
lá de onde. Eu vi, numa rua, uma mulher lavando um
tênis numa água que era preta, no meio do lixo. Aquela
água devia estar mais suja que o tênis.
Eu podia passar aqui o resto da tarde citando
índices que mostram a baixa qualidade de vida das
pessoas no Haiti, Sr. Presidente, mas eu gostaria de
dizer que, em relação à presença das tropas brasileiras no Haiti, eu ﬁquei muito impressionado, nós ﬁcamos muito impressionados com a preparação proﬁssional das tropas. Conscientes do papel de tropas de
ocupação, eles priorizam o uso de munição não letal,
de forma que, nas estatísticas, a gente não vê gente
sendo assinada pelas tropas brasileiras.
Graças ao trabalho das tropas da ONU, foram
drasticamente reduzidas as guerras entre as gangues
que atormentavam a população haitiana. A cada manhã
eram encontrados quatro ou cinco corpos de pessoas
assassinadas. Isso já não acontece.
Sr. Presidente, o último Presidente do Haiti, Aristides, um belo dia baixou um decreto e extinguiu as forças
armadas. “A partir de hoje não há Forças Armadas no
Haiti”. Quem era coronel foi para casa sem uma pensão,
sem um soldo, assim como quem era capitão, quem era
major. E o pior: levaram as armas. Então, o senhor veja
como estava o Haiti com o exército extinto e com a oﬁcialidade e os praças levando todas as armas para casa.
Por isso, pediu-se a ocupação de tropas da ONU.
Eu queria dizer que saí de uma forma e voltei –
tenho que ter a humildade de dizer – absolutamente
convencido da necessidade da presença das tropas
brasileiras no Haiti. Primeiro porque, tecnicamente, lá
não estão tropas brasileiras. Lá estão tropas da ONU,
de capacetes azuis, integradas por forças do Brasil e
de mais dezesseis países. Do total de 9.080 membros
efetivos, comandados pelo General brasileiro Floriano
Peixoto Vieira Neto, o Brasil participa com 1.281 militares. Cerca de 10% são tropas brasileiras.
Em segundo lugar, devemos considerar que as tropas
lá estão porque foram solicitadas por autoridades do Haiti.
Nessa missão, nós n os encontramos com o Presidente da
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República, com o Presidente do Senado e da Assembléia
Nacional, com o Vice-Presidente do Senado e com a Primeira Ministra e deles ouvimos a expressa aﬁrmação da
necessidade da permanências das tropas da ONU como
fator de estabilidade, mesmo que temporária.
Em terceiro e último lugar, a solução da crise do
Haiti, que já foi a colônia francesa mais rica do Caribe,
só pode ser dada pelos próprios haitianos. Não há sistema político que se sustente com um índice de participação nas últimas eleições de 2%, Sr. Presidente.
O senhor já imaginou? De cada cem habitantes, dois
votaram nas eleições passadas. Esse sistema não reﬂete nenhuma legitimidade.
Necessário é que, em paralelo ao trabalho das
forças de paz, multipliquem-se as iniciativas que vimos
em Carrefour Feuilles, um bairro com uma experiência
muito bonita e um programa seletivo de coleta de lixo
em que as pessoas terminam por fabricar tabletes que
serão usados em seus fogões. O Haiti não têm gás,
queima tudo de madeira. É por isso que as ﬂorestas do
Haiti, hoje, só ocupam 3% das terras do país. É muito
fácil se conhecer as fronteiras do Haiti com a República
Dominicana: é o limite onde acaba a mata e começa
a devastação. Aí você está no Haiti.
Havia também um programa da ONG Viva Rio
em outro bairro que já reduziu muito os índices de criminalidade nesses bairros.
Além disso, a ONU tem que priorizar, além da
parte policial, de repressão, da parte de estabilização
da sociedade, tem que priorizar investimentos econômicos no Haiti. Aquele pais localiza-se no Caribe e
não há nele um hotel onde um turista possa ﬁcar para
desfrutar daquele mar maravilhoso com que a natureza
privilegiou aquela ilha.
Não há turismo, não há investimento, não há indústria... Realmente, é uma situação muito difícil aquela em
que vive o Haiti, que nos sensibilizou a todos, a ponto
de chegarmos às lágrimas. Isso, para um nordestino, Sr.
Presidente, é porque a situação é muito difícil!
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Mesa, em sua reunião do dia 13 de agosto último,
deliberou no sentido de permitir a visitação à Casa aos
sábados, domingos e feriados, e não durante os dias
de semana, quando há grande circulação de pessoas,
como medida preventiva, em virtude da suspeita e em
atendimento a recomendações de saúde pública de se
evitar aglomerações.
A bem da verdade, o grande número de turistas
que hoje vem ao Brasil vem a Brasília. E todos nós sabemos que o surto da pandemia da conhecida gripe
suína vem principalmente dos países que fazem frontei-
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ra com o Brasil: o Uruguai e o Paraguai e a Argentina,
que sofreram muito com essa pandemia. Então, esses
turistas todos vêm aqui. Essa medida não foi fugindo
às liberdades democráticas, que são preservadas pelo
Congresso, pelo Senado da República. Essas medidas
são obedientes às normas do Ministério da Saúde, em
todos os lugares, em todos os países, pela Organização Mundial de Saúde.
Outra medida nesse mesmo sentido foi o Ato nº
14 da Comissão Diretora, declarando ponto facultativo às gestantes, porque se tem constatado que, no
nosso País, o êxito letal tem sido intenso quando a
virose acomete gestante. Então, foi no bojo das medidas prioritárias.
Há, ainda, outras medidas.
“Informações do Dr. Paulo Ramalho, Diretor da
Secretaria de Assistência Médica e Social do Senado.
O Presidente do Senado já encaminhou ao Ministro da
Saúde solicitação de medicação própria a uma equipe multidisciplinar (pneumologista, assistente social,
psicólogo) envolvida no atendimento. Foi solicitada a
compra de gel – é mais um incremento, porque o sabão ainda é a melhor prevenção – para que todas as
dependências e sanitários tenham gel em álcool para
higienização dos que aqui circulam. Informações estão sendo veiculadas pela Internet. Na manhã do dia
14.08, o Diretor da Secretaria de Assistência Médica
e Social do Senado teria reunião com os Diretores da
Anvisa. Diversas providências estão sendo tomadas
em parceria com a Câmara dos Deputados.”
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Há expediente sobre a mesa, que passo a ler.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu
o Aviso nº 947-GP/TCU, de 17 de agosto de 2009, do
Presidente do Tribunal de Contas da União, informando
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto
no § 5º do art. 97 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto
de 2008, que, no decorrer das ﬁscalizações realizadas
pelo Tribunal de Contas da União no presente exercício, foram constatados novos indícios de irregularidade
grave nas seguintes obras:
Infra-estrutura básica em projetos de assentamento – PA;
Distribuição de Energia Elétrica – Luz para Todos – PI.
O aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Hoje, ﬁzemos um pronunciamento sobre violência no
Piauí, desemprego e corrupção, e recebemos como
apoiamento um e-mail do Portal GP1:
“Assalto! Levaram quase R$10 mil da
primeira-dama de Barras.
Nize Caldas Brito Pereira Damasceno,
primeira-dama de Barras (...), foi fazer uma
visita à casa do ex-vereador Osvaldo Silva, no
Bairro Cabral, em Teresina, ontem à noite. Três
elementos ainda não identiﬁcados pela Polícia invadiram a residência com armas de fogo
em punho e anunciaram o assalto. Levaram
quase R$10 mil que Nize usava em sua bolsa tira-colo, 4 celulares dos presentes e ainda
um belo e grosso cordão de ouro de Antenor
Rêgo Neto, o Tena. Acreditam os familiares
que os assaltantes atentaram à presença de
Antenor Rêgo Neto, que agora é proprietário
de um posto de gasolina(...)”
Então, este é o quadro de violência de falta de
segurança na capital do Piauí. Acabamos o pronunciamento e recebemos esse e-mail do Portal GP1.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso à Mesa,
que será publicado na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, anunciada oﬁcialmente em 30 de outubro
de 2007, a escolha do Brasil como o país anﬁtrião da
Copa do Mundo de 2014 é motivo de alegria e de orgulho para nossa população. Os brasileiros escolheram
o futebol como seu esporte preferido há muito tempo,
desde as primeiras décadas do século passado. Mais
que isso, ele é uma paixão nacional, tanto que somos
conhecidos como o “país do futebol”.
Charles Miller, ﬁlho de pai escocês e mãe brasileira
descendente de ingleses, certamente jamais imaginou
que, ao reunir alguns amigos numa tarde fria do outono
paulista, em 1895, e convidá-los para jogar uma partida de
futebol, estava plantando a semente de um esporte que
rapidamente se difundiria pelo País inteiro.
Como diz o jornalista e professor Leonel Kaz,
o “pé de futebol” plantado por Miller transformou-se
em ﬂor e fruto da inventiva brasileira. Fizemos do futebol, aﬁrma Leonel, uma linguagem própria, tão nossa como a música popular, e revelamos talentos que
se projetaram mundialmente, entre os quais, só para
citar alguns, Garrincha, Carlos Alberto Torres, Nilton
Santos e Pelé.
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Mas meu objetivo não é discorrer sobre a história
desse esporte, e sim alertar para alguns aspectos que
sugerem a necessidade de cuidados excepcionais na
preparação do cenário para a Copa do Mundo. Sabemos todos que serão necessários gigantescos investimentos para adequar as cidades escolhidas como
sedes dos jogos às exigências da Fifa, a Federação
Internacional de Futebol.
Há pouco tempo, em entrevista ao programa Senado Economia, da Rádio Senado, ouvi ponderações
interessantes, mas também preocupantes, do conceituado urbanista Valter Caldena, diretor da Escola de
Arquitetura das Faculdades Mackenzie, de São Paulo.
Na entrevista, ele ressalta a necessidade de uma ampla discussão nacional sobre os investimentos indispensáveis à Copa, para que sejam direcionados de
maneira adequada.
Existem vários exemplos de eventos esportivos
de grande porte, como as Olimpíadas e a Copa do
Mundo, que deram prejuízos monumentais, enquanto
outros proporcionaram lucro e retorno na forma de aumento do ﬂuxo turístico e melhoria da infra-estrutura,
especialmente nas áreas de transporte urbano e de
lazer para a população. Os Jogos Olímpicos de Barcelona, realizados em 1992, que por sinal tiveram uma
das mais belas cerimônias de abertura da história do
certame, deram projeção mundial à cidade, tornando-a
um foco de atração turística permanente.
Por outro lado, Montreal, sede dos Jogos Olímpicos de 1976, protagonizou um fracasso econômico sem
precedentes. O prejuízo total com a realização dos jogos
chegou a 2 bilhões de dólares americanos, e o caríssimo
parque olímpico permaneceu anos sem utilização. A dívida
só foi quitada no início de 2006, 30 anos depois.
O mais recente exemplo negativo é o da Olimpíada
de 2004, realizada na Grécia. Seus organizadores previram que os custos seriam pagos com os gastos dos turistas que assistiriam ao evento, além dos patrocínios. Para
o futuro, contavam com a continuidade do turismo.
Quatro anos depois dos Jogos, em julho de 2008,
um repórter do Daily Mail, um jornal inglês, visitou o
parque olímpico de Atenas. Encontrou uma enorme
área abandonada, cheia de depósitos de lixo, com paredes cobertas de graﬁtti, quase em ruínas, ocupada
em alguns pontos por tendas erguidas por imigrantes
ilegais. “Se desperdício fosse um esporte olímpico, os
gregos seriam campeões”, aﬁrma o repórter.
Um político grego que ele entrevistou admite que
o país não pensou num plano para o aproveitamento
das instalações depois de encerradas as Olimpíadas.
“Não avaliamos o que aconteceria no período pósolímpico”, diz ele. Em resumo, calcula a reportagem,
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9 bilhões de libras esterlinas, gastas com os preparativos, foram jogadas no lixo.
No Brasil, o fantasma que assombra a Copa de
2014 tem nome: os Jogos Pan-americanos do Rio de
Janeiro, realizados em 2007. O orçamento inicial para
realizar a competição era de 400 milhões de reais, mas
estima-se que os gastos chegaram mais de 3 bilhões e
300 milhões de reais, que o governo federal foi obrigado
a bancar, devido ao atraso nas obras. Na verdade, até
hoje ninguém sabe o quanto custaram os Jogos Panamericanos. Quanto aos prometidos benefícios, entre
os quais a extensão do metrô até a Barra da Tijuca, não
saíram do papel. Tampouco se notou um aumento signiﬁcativo no número de turistas depois dos Jogos.
Somos um país com deﬁciências inegáveis na
área de infra-estrutura. A expansão desordenada
das metrópoles fez com que o trânsito chegasse ao
ponto de estrangulamento na maioria delas. A malha
de transporte público é, em muitos casos, precária,
resultado de décadas de falta de planejamento. Em
qualquer das grandes cidades, um trabalhador gasta boa parte de seu dia no deslocamento de casa
para o trabalho e vice-versa, em ônibus e trens sem
conforto.
Além desse problema, que se torna mais grave
a cada dia, temos uma inﬁnidade de tarefas urgentes pela frente: a expansão do saneamento básico, a
universalização da eletricidade, a redução do déﬁcit
habitacional, a urbanização de favelas, o combate ao
analfabetismo, a melhoria da qualidade do ensino...
apenas para citar algumas.
A realização da Copa de 2014 exigirá a realização de obras colossais. Como disse Valter Caldena na
entrevista à Rádio Senado, estamos prestes a fazer
investimentos num volume e numa intensidade nunca
vistos, talvez, desde a construção de Brasília. Serão
“50 anos em 5”, para lembrar o slogan utilizado naquela
época. Algumas cidades escolhidas como sedes de jogos da Copa terão que investir algo como 50 por cento
do seu orçamento anual de uma só vez para atender
aos padrões exigidos pela Fifa.
O presidente da São Paulo Turismo, Caio Luiz de
Carvalho, aﬁrmou em abril, num fórum organizado pela
Escola Superior de Propaganda e Marketing que a construção de um estádio para a Copa do Mundo “consome
ao menos 1 bilhão e 500 milhões de reais, se contarmos
todas as obras paralelas que são necessárias”.
Ora, nenhum dos estádios brasileiros atende às
recomendações da Fifa para o Mundial. Pouquíssimos
têm assentos individuais com encostos, banheiros limpos e em número suﬁciente, corredores de entrada a e
saída largos, tribunas de imprensa bem equipadas. A
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adequação vai exigir reformas formidáveis, quando não
a demolição do estádio e a construção de um novo.
Será preciso ampliar vias de acesso ou fazer novas, e reformular o transporte público, onde não houver
estrutura para receber adequadamente os jogos. Estudos feitos pelo governo do Ceará e pela prefeitura de
Fortaleza, por exemplo, calculam que serão necessários investimentos de 9 bilhões e 200 milhões de reais
para deixar a cidade apta a receber a Copa.
Outro perigo à nossa frente é o de construirmos
o que o professor Caldena chama de “guetos futebolísticos”. Ou seja, erguemos um estádio, um parque
hoteleiro nas imediações e estará pronta uma “ilha
da fantasia”, que, depois de terminados os jogos, não
atrairá ninguém e provavelmente terá o mesmo destino
do complexo de Atenas.
É indiscutível que, ao sediar a Copa de 2014, o
Brasil está diante de uma oportunidade. Calcula-se que
ela deve atrair cerca de 500 mil turistas estrangeiros,
que gastariam até 3 bilhões de reais. É bom ressaltar
que são estimativas, sujeitas a oscilações causadas
por fatores imprevisíveis. Quem, 5 anos atrás, foi capaz de prever a atual crise econômica mundial? Outro
argumento é o da geração de postos de trabalho. Na
Alemanha, a Copa de 2006 gerou 25 mil novas vagas. Mas grande parte dessas vagas eram empregos
sazonais, que desapareceram assim que os jogos se
encerraram.
Não estou, de maneira alguma, reprovando a
escolha do Brasil para sediar a Copa. Quero apenas
enfatizar que precisamos agir com realismo. O presidente Lula já disse, em entrevistas, que a União só
ﬁnanciará serviços de infra-estrutura nas cidades, e
não dará nenhum centavo para os estádios de futebol.
É necessário aprender com os exemplos que citei, de
êxitos e fracassos na realização de Jogos Olímpicos
e Copas do Mundo. O investimento público deve ser
monitorado cuidadosamente, e os projetos irrealistas,
de complexos esportivos destinados a virar sucata,
descartados sumariamente.
Não há ainda deﬁnição do orçamento ﬁnal da
Copa, mas, seja qual for, deve ser adequado à realidade brasileira e com forte estímulo à participação da
iniciativa privada. Caso contrário, estaremos demonstrando que não sabemos aprender lições, ao repetir o
triste exemplo do Pan-americano.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos desta sessão de segunda-feira,
17 de agosto, iniciada às 14:00h, lembrando às Srªs
e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14
horas, a seguinte
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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).
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.
7
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.
8
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.
9
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.
10
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.
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11
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.
12
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.
13
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.
14
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
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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.
15
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.
16
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.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002,
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984 -Lei de Execução
Penal, determinando que os estabelecimentos
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penais destinados às mulheres tenham por
efetivo de segurança interna somente agentes
do sexo feminino.
Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
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
-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 126, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 126, de 2007 (nº 7.252/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação à alínea
“o” do inciso VII do caput do art. 27 da Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios (altera competências do
Ministério da Defesa).
Parecer favorável, sob nº 525, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
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21
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.
22
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.
23
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.
24
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: Se-
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nador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
25
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.
26
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.
27
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 400, DE
2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 400, de 2009 (nº
500/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Protocolo Modiﬁcativo do
Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias no Mercosul, assinado no Rio de
Janeiro, em 19 de janeiro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.272, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Pedro Simon.
28
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 489, DE
2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 489, de 2009 (nº
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516/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Hungria sobre o Exercício
de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, assinado em Brasília,
em 27 de setembro de 2005.
Parecer favorável, sob nº 1.273, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Pedro Simon.
29
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 510, DE
2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 510, de 2009 (nº
1.392/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo, por Troca de Notas,
para o Estabelecimento de uma Faixa “Non
Aediﬁcandi” em Zonas Urbanas entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Paraguai, ﬁrmado
em Assunção, em 9 de abril de 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.274, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior.
30
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.
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31
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.
32
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.
33
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,
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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.
34
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 320, de 2009, de iniciativa da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que
altera a Lei nº 10.891, de 2004, que institui a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do benefício
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aos atletas-guias dos para-atletas das categorias
T11 e T12.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 331, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 331, de 2009 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 1.230, de 2009,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Jose Nery),
que altera o § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26
de setembro de 1995, e o inciso I do art. 6º da
Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, para atribuir legitimidade às pessoas jurídicas sem ﬁns
lucrativos para ajuizarem ações nos juizados especiais cíveis.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25
minutos.)
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Ata da 134ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 18 de Agosto de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Marconi Perillo,
Mão Santa, Geraldo Mesquita Júnior e Eduardo Suplicy
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 2 minutos, e encerra-se às 20 horas e 50 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O tempo destinado aos oradores no período
do Expediente da presente sessão será dedicado a
homenagear a memória de Euclides da Cunha, nos
termos do Requerimento nº 248, de 2009, do Senador
Geraldo Mesquita e outros Srªs e Srs. Senadores.
Presente à mesa, o Senador Mão Santa, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO)
– Antes de iniciar a sessão de homenagem, concedo a
palavra, pela ordem, ao Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para
esclarecer uma dúvida. Eu gostaria de me inscrever
na comunicação inadiável e não sei se a inscrição é
feita agora ou após a sessão de homenagem a Euclides da Cunha.
Se for possível, gostaria de me inscrever agora,
Sr. Presidente, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Creio que só a partir do término desta sessão
de homenagem.
Havendo possibilidade, solicito à Secretaria que
faça a inscrição de V. Exª.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Srªs Senadoras e Srs. Senadores, “Canudos
não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo”. Esta passagem
antológica é parte integrante de Os Sertões, a mais
importante obra do grande escritor ﬂuminense Euclides
da Cunha, cuja memória celebramos nesta sessão do
Senado Federal.
Os Sertões, originalmente publicada no início
do século passado, portanto, há mais de 100 anos,
é um retrato ﬁel do massacre de Canudos, no sertão
da Bahia, e que simboliza a luta do camponês nordestino pela sobrevivência, frente à extrema hostilidade
do meio e ao descaso mais absoluto dos governantes
da época.
Nascido na cidade de Cantagalo, Estado do Rio
de Janeiro, em 20 de janeiro de 1866, Euclides da
Cunha passou a infância e a adolescência em fazendas e cidades ﬂuminenses. Nos idos de 1885, ingressou na Escola Politécnica do Rio, de onde saiu no ano
seguinte para entrar na Escola Militar.
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Excluído da Escola, em 1888, por ter jogado deliberadamente ao chão a arma que deveria apresentar à
passagem do Ministro da Guerra, seguiu para São Paulo, onde começou a escrever contra a Monarquia.
Proclamada a República, foi reintegrado à carreira
militar e bacharelou-se em matemática e ciências físicas e naturais. Nunca abandonou, porém, seu trabalho
na imprensa, pelo qual escreveu artigos criticando o
novo regime. Apoiou Floriano Peixoto, de quem nunca
aceitou cargos no Governo nem honrarias, só aceitando distinções previstas em lei para os que possuíam
os cursos que ele próprio possuía.
Em 1895, resolvido a dedicar-se ao estudo dos
problemas brasileiros, abandonou deﬁnitivamente a carreira militar e transferiu-se para São Paulo, onde passou
a escrever para O Estado de S.Paulo. Logo se revelou
profundo conhecedor do conﬂito de Canudos e da geograﬁa do sertão baiano, razão pela qual foi convidado
para cobrir o movimento como correspondente.
Instalado no interior da Bahia, viveu de perto o
drama do sertanejo e a luta de Antônio Conselheiro
por melhores dias para o seu povo. Acossada por cinco mil homens do Exército do Brasil, “Canudos não se
rendeu”, mas só capitulou após a morte dos últimos
quatro habitantes, nas palavras de Euclides “um velho,
dois homens feitos e uma criança”.
Por seu retrato ﬁel da luta do sertanejo nordestino por dias melhores, Euclides da Cunha foi eleito em
1903 para a Academia Brasileira de Letras e aclamado
para o Instituto Histórico e Geográﬁco Brasileiro.
Reconhecido por seu trabalho na Bahia, foi nomeado, por deliberação do Barão do Rio Branco, chefe da comissão de Reconhecimento do Alto Purus, no
Amazonas, por onde viajou durante o ano de 1905. Sua
experiência na região deu origem a extenso relatório,
elaborado entre 1906 e 1908.
Além de Os Sertões, escreveu poucas mas valiosas obras, entre as quais Contrastes e Confrontos
e Peru versus Bolívia.
Não há dúvida em aﬁrmar que Euclides da Cunha
tinha um futuro brilhante, tanto nas letras quanto no
serviço ao País, não fosse seu assassinato em 1909
em trágico crime passional.
Nestes últimos 100 anos, o Brasil encontrou-se
consigo mesmo, e a situação de nosso povo melhorou
muito. Porém, quando encaramos os rincões deste País
e vemos o quanto ainda há por fazer, nos lembramos
dos retratos ﬁéis traçados por Euclides da Cunha e
tomamos consciência de nossas inúmeras obrigações
para com o povo mais sofrido de nossa Nação.
Parabéns aos Senadores Geraldo Mesquita Júnior, Arthur Virgílio, Marco Maciel e tantos outros por
terem proposto tão importante homenagem. Não fosse
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por homens da estirpe de Euclides da Cunha, o Brasil não seria o que é hoje; o Brasil não seria capaz de
vislumbrar dias melhores amanhã.
Muito obrigado.
Esta, a mensagem da Presidência do Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita, primeiro signatário.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Exmº Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente
desta Casa, que a preside nesta tarde, Srªs e Srs. Senadores presentes, Srª Senadora Fátima, Srªs e Srs.
convidados, a memória é a história que se conhece e
que não se esquece. A homenagem que hoje prestamos
à memória de Euclídes da Cunha, no centenário da
sua morte, não se destina só a celebrar o homem que
revelou o Brasil atormentado, sofrido, desconhecido e
“à margem da história” aos brasileiros de sua geração.
De minha parte, trata-se também de um preito de gratidão àquele que tanto fez pelo Acre, ao cheﬁar, pelo
Brasil, a comissão mista de reconhecimento e ﬁxação
dos limites entre o Brasil (através do Acre) e o Peru,
missão que cumpriu, no início do século passado, por
designação do Barão de Rio Branco, subindo o rio Purus
até suas cabeceiras, com o sacrifício, quase, da própria
vida. Mas, se não houvesse outras fundadas e justas
razões para celebrar sua memória e comemorar sua
história, bastaria a circunstância de ser o autor de Os
Sertões, aqui já referido pelo Senador Marconi Perillo.
Nenhuma outra obra da literatura brasileira granjeou
a fama e o prestígio que essa lhe proporcionou, logo
depois de lançada, em dezembro de 1902.
No texto apresentado no seminário realizado em
novembro de 2003, na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, com o sugestivo título Reﬂetindo sobre
os cem anos de Os Sertões, o crítico e professor Luiz
Costa Lima lembra duas apreciações consagradoras.
Na primeira, José Veríssimo escreveu:
O livro do Sr. Euclides da Cunha (...) é,
ao mesmo tempo, o livro de um homem de ciência, um geógrafo, um geólogo, um etnógrafo; de um homem de pensamento, um ﬁlósofo,
um sociólogo, um historiador; e de um homem
de sentimento, um poeta, um romancista, um
artista”. E completava: E poucos meses eram
passados para que, em 6 e 18 de março, Araripe Júnior reaﬁrmasse: “Os Sertões são um
livro admirável, (...) único no seu gênero, se
atender-se a que reúne a uma forma artística
superior e original uma elevação históricoﬁlosóﬁca impressionante.
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O que, Sr. Presidente, senão a genialidade justiﬁca que, cem anos depois de sua morte, Euclides
continue sendo cultivado, no Brasil e no exterior, pela
obra que criou, pelos feitos que realizou e pela lucidez
de sua inteligência tão intensamente revelada? Não
celebramos aqui apenas o homem e sua obra, mas
sua glória, sua história, os serviços inestimáveis que
prestou ao País e a obra extraordinária que ele legou
à posteridade. Nós não só o admiramos como o reverenciamos. Somos também, entre os demais brasileiros, os acreanos que, penhorados, lhe agradecemos
a extraordinária herança de sua vida e a dimensão
incomensurável de sua obra.
O que o Brasil e os intelectuais brasileiros devem a Euclides, a ponto de criarem a categoria de
“euclidianos”, aqui e no exterior, o Acre lhe deve pelo
coroamento da obra de Plácido de Castro. Se Plácido
liderou, Senador Marco Maciel, a epopéia dos patriotas
que se tornaram brasileiros pela força, de arma em punho, Euclides, com a têmpera dos obstinados, presidiu
a delegação mista brasileiro-peruana que, seguindo a
trilha dos pioneiros, desbravou e tornou conhecido o
Alto Purus, demarcando, depois de séculos, as desconhecidas fronteiras entre o Peru e o Brasil. Era a última
fronteira não conhecida, não demarcada e ignorada
pelo País. O livro, tornado famoso, já o tinha consagrado. Renunciando à glória que conquistara, coube
a ele tornar realidade o ideal que fez do Brasil, pela
ação do Barão do Rio Branco, um dos poucos países
da era contemporânea que traçaram, pela diplomacia,
pela negociação e pelo arbitramento, as fronteiras do
seu vasto território.
Quem, Sr. Presidente, senão Euclides da Cunha,
se embrenharia pelo desconhecido por onde antes se
aventuraram Manoel Urbano e o inglês Chandless, para
deﬁnir, com as armas pacíﬁcas do Direito Internacional e dos dois Tratados, o de Petrópolis, em 1903, e o
de limites Brasil-Peru, no ano de sua trágica morte, as
fronteiras ao longo das quais convivemos desde então
paciﬁcamente com nossos vizinhos? Nem a malária,
Senador Arthur Virgílio, que cobra o seu preço trágico
aos que ali se aventuraram, o abateu.
O jornal O Estado de S. Paulo, que na época
de Euclides da Cunha era A Província de São Paulo,
prestou um enorme serviço à causa da cultura do País
quando instituiu 2009, este ano, como o “Ano Euclides
da Cunha” e reeditou os artigos por ele publicados a
partir de 22 de dezembro de 1888. A série, comentada
pela Professora Drª Walnice Nogueira Galvão, considerada a maior especialista em sua obra, foi inaugurada
pelo Suplemento Especial que circulou com a edição
do jornal de 5 de abril deste ano. Nele, o jornalista Daniel Piza e o fotógrafo Tiago Queiroz reconstituíram, ao
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longo do rio Purus, a expedição cheﬁada por Euclides,
em 1905, contendo o mesmo roteiro da viagem de Euclides e da missão brasileiro-peruana.
A viagem-reportagem é encimada pelo trecho
da carta de Euclides a José Veríssimo, datada de 9
de junho de 1904, em que se lê: “Não desejo Europa,
boulevard, os brilhos de uma posição, desejo o sertão, a picada malgradada e a vida afanosa e triste de
pioneiro”. A “vida afanosa e triste do pioneiro”, Srªs e
Srs. Senadores, foi a vida de Euclides, que descobriu
o Brasil que os brasileiros não conheciam e do qual
nem sequer tinham ouvido falar. Primeiro, o rincão recôndito de Antônio Conselheiro e sua trágica Vendéia,
como Euclides o denominou e descreveu, aludindo
aos desvãos esquecidos do interior da Bahia. Depois,
a Amazônia ignota ao longo do Purus, onde se refugiam, ainda hoje, os descendentes dos kaxinauás,
desbravadores da região de que o país só tomou conhecimento graças à coragem, ao espírito pioneiro e
à bravura de Euclides da Cunha, cuja história e cuja
memória reverentes hoje lembramos, louvamos e homenageamos.
Este ano, as iniciativas de O Estado de S. Paulo,
que devem culminar este mês com o seminário internacional sobre a obra euclidiana e uma edição especial
relativa ao encontro em seu Caderno Cultural, serão
encerradas com uma série de edições especiais entre
setembro e dezembro.
Outros jornais têm dedicado generosos espaços
para reverencial esse gênio da literatura que foi Euclides da Cunha. O caderno Mais – estou com ele aqui
–, da Folha de S.Paulo, de 2 de agosto deste ano, é
todo ele dedicado ao mestre. Da mesma forma, o caderno Prosa e Verso, do jornal O Globo do último dia
15, é verdadeira homenagem ao grande escritor, pela
multiplicidade e riqueza de informações que oferece
aos leitores.
Registro, também, com enorme prazer, que a
Editora da Universidade de São Paulo publicou, ano
passado, a obra Discurso, Ciência e Controvérsia em
Euclides da Cunha, contendo as doze conferências
pronunciadas no seminário a que já aludi, na Universidade do Texas, por iniciativa do professor Leopoldo
Bernucci, doutor em Literatura Latino-americana pela
Universidade de Michigan e atualmente titular da Cátedra Russell H. e Jean Fiddyment em Estudos Latinoamericanos da Universidade da Califórnia, em Davis,
Estados Unidos, obra que me foi presenteada pelo meu
querido amigo e professor Octaciano Nogueira Filho.
Coadjuvando essas homenagens, mais modestamente, já havia proposto atribuir-se o nome de Euclides da Cunha ao trecho acreano da BR-364, que
corta o Estado do Acre de ponta a ponta, ligando-o ao

AGOSTO36627
2009

Quarta-feira 19

restante do País. Propus, por meio do Projeto de Lei
nº 27, aprovado na Câmara dos Deputados no último
dia 11 deste mês, na forma do PL nº 1.832. Recordo
que, ao comunicar a iniciativa à família de Euclides da
Cunha, recebi, Senador Mão Santa, generosa carta de
agradecimento, assinada pelo Dr. Joel Bicalho Tostes.
Estou com a carta aqui em mão. Antes, a família de
Euclides já havia me presenteado com um exemplar
do livro À Margem da História, com as assinaturas
de herdeiros de Euclides da Cunha, como é o caso de
Maria de Lourdes Cunha T. Andrade, Denise da Cunha
Tostes, Camila da Cunha T. Alves, Amanda da Cunha
T. de Andrade, Bruno da Cunha T. de Andrade, Marcela da Cunha T. Alves, Carlos Alberto de Andrade e
o próprio Joel Bicalho Tostes.
Além disso, ﬁz publicar pela Gráﬁca do Senado, em minha cota pessoal, no ano de 2006, o livro
O Acre e a Vida Dramática de Euclides da Cunha,
que se refere, logicamente, ao grande escritor, mas,
em particular, Senador Marco Maciel, à passagem de
seu ﬁlho mais velho pelo Acre, Sólon da Cunha, assassinado em Tarauacá, quando realizava diligência
policial contra bandidos.
Por último, a exemplo do que já ﬁzéramos em
2003, por ocasião das comemorações do centenário
do Tratado de Petrópolis, meus auxiliares, liderados
pelo ﬁel amigo Prof. Octaciano da Costa Nogueira
Filho, garimparam, reuniram e trataram todos os documentos que, após apreciação do Congresso Nacional, deram origem ao Tratado de Limites BrasilPeru. Essa obra, pela sua abrangência e importância,
foi inserida na coleção Edições do Senado Federal,
da qual se tornou o Volume 127 – está à disposição
das senhoras e dos senhores na bancada –, já disponível àqueles que querem saber um pouco mais
de Euclides, do Purus e da epopéia que foi reunir as
informações necessárias à ﬁxação dos limites entre
o Brasil e o Peru.
Ao juntar-se a todas essas homenagens, o Senado Federal cumpre, com esta solenidade, o dever de
lembrar às atuais e às futuras gerações a epopéia de
um brasileiro que devotou a vida a serviço de seu País,
arrostando toda série de percalços por ele superados
com resignação, obstinação e a determinação que só
os fortes possuem e que só os mais lúcidos são capazes de empreender. Ele era, como o sertanejo que
descreveu, “antes de tudo um forte”, que merece nosso respeito, nossa gratidão e nosso reconhecimento,
materializado nesta simples, mas sincera homenagem
de reconhecimento.
Por último, quero fazer referência ao DVD que
também está disponível nas bancadas, onde as senhoras e os senhores se encontram, que fala da vida
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de Euclides. É um trabalho muito bem feito pela Beatriz
de Mendonça, que o organizou e elaborou, juntamente
com seus companheiros e companheiras.
Quero agradecer o inestimável apoio que tivemos,
para a realização desta sessão, da Ana Clara Badra,
da Luciana Vega, que, juntamente com a Amanda e a
Renata, atuam no Senado Cultural. E digo que, sem
essas pessoas, sem o apoio daqueles que atuam na
Mesa do Senado e sem a colaboração da minha equipe, teria sido muito mais difícil chegarmos até aqui e
realizarmos esta sessão.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer, com os
nossos agradecimentos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Tenho a satisfação de convidar para compor a
Mesa o Exmº Sr. Senador Geraldo Mesquita Júnior,
primeiro signatário do requerimento da presente sessão. Convido, ainda, o Vice-Reitor Acadêmico da Universidade do Legislativo Brasileiro – Unilegis, Exmº
Sr. Ministro Carlos Fernando Mathias de Souza, e o
Presidente da Casa do Poeta Brasileiro, Sr. Luís Carlos Cerqueira.
Convido, pela Liderança do PSDB, o Senador
Arthur Virgílio, a quem concedo a palavra.
E transﬁro a Presidência ao autor da homenagem,
Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, saúdo quem abriu a sessão, o Senador Marconi Perillo,
1º Vice-Presidente da Casa; saúdo o 3º Secretário da
Mesa do Senado Federal, o Exmº Sr. Senador Mão
Santa, e o neste momento Presidente da sessão, primeiro signatário do requerimento de convocação desta
sessão solene em homenagem a Euclides da Cunha,
que é o ilustre Senador Geraldo Mesquita Júnior, do
PMDB do Acre; saúdo, e com muita honra, o Vice-Reitor
Acadêmico da Universidade do Legislativo Brasileiro –
Unilegis, o Exmº Sr. Ministro Carlos Fernando Mathias
de Souza e o Presidente da Casa do Poeta Brasileiro,
Sr. Luís Carlos Cerqueira.
Sr. Presidente, para falar a respeito de uma personalidade nacional da dimensão de Euclides da Cunha,
necessariamente devo referir-me a sua maior obra,
Os Sertões, marco expressivo da literatura nacional.
Creio, aliás, que o maior deles.
Num tempo em que eram precárias as comunicações, desincumbiu-se ele da tarefa de relatar a epopéia
de Canudos, em 1897. Homem de sólida formação
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universitária e detentor de invejável bagagem cultural,
Euclides assumiu a conﬁguração de repórter especial,
a serviço do jornal O Estado de S.Paulo.
E, então, produziu notáveis reportagens acerca do
movimento rebelde cheﬁado por Antônio Conselheiro,
no sertão da Bahia.
Delas, na tranquila São José do Rio Pardo, interior paulista, viria a nascer o seu livro maior, escrito
sobretudo com a alma, burilando cada frase com rara
qualidade de escritor, mas sem se distanciar da precisão, requisito obrigatório no jornalismo.
Já se disse que, nessa área, o ideal seria o jornalismo acolher, quando necessário, o bom estilo literário.
E, no reverso, a literatura, em determinados gêneros
– muitos, por sinal –, adotaria ao menos parcialmente
a precisão que se exige do jornalismo.
O esmero do escritor foi, depois, observado com
rigor no livro que haveria de imortalizá-lo no Brasil e
além fronteiras.
Os Sertões foram, pois, resultado de um projeto
de Euclides da Cunha, para cujo êxito sua mudança
temporária para São José do Rio Pardo caíra do céu.
Ali, na placidez do interior paulista, foi escrita boa parte
do importante livro, obra básica da literatura brasileira.
Presidente Marco Maciel, da rica, da exuberante literatura brasileira.
Foi em 1898. Com a queda de uma ponte metálica, construída para facilitar o escoamento do café
produzido na região, em direção à estação da Estrada
de Ferro Mogiana, foi ali que Euclides da Cunha se
instalou. À época, técnico do Departamento de Obras
Públicas do Estado de São Paulo, sua transferência se
deu para cumprir a missão de supervisionar as obras
de reconstrução da ponte.
Foram três anos em São José do Rio Pardo, tempo suﬁciente para concluir a obra da ponte e – aqui,
sim, vem o lado importante – para ultimar o texto de
Os Sertões.
O tempo que o escritor passou no interior paulista fez com que adquirisse forte vinculação com São
José do Rio Pardo, apreço esse que motivou a Semana
Euclidiana, até hoje comemorada.
Registro, com orgulho de amazonense e amazônida, outra paixão que Euclides da Cunha deixou
evidente também pela minha região, a Amazônia, a
região estratégica por excelência em nosso País.
A Amazônia só não o levou a escrever um novo
épico, uma nova obra-prima euclidiana, porque a morte
se apresentou muito prematuramente, pouco depois
de sua permanência na Floresta Maior.
Euclides esteve na Amazônia na condição de
técnico contratado para, como resultado da Expedição Juruá, apresentar levantamento hidrográﬁco
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do Rio Purus, que haveria de possibilitar ao Brasil a
solução de questões de fronteira com o Peru.
Em Os Sertões, Euclides contempla como ﬁgurante principal o homem brasileiro.
No livro que não chegou a escrever sobre a Amazônia, o tema seria a Terra.
Em ambos, a face humanista do escritor.
No tocante a minha região, o escritor revelava
preocupação com o meio ambiente, numa época em
que isso não estava posto à mesa de estadistas ou
intelectuais.
Nos primeiros contatos com a Grande Floresta,
sua reação denotava algum desapontamento, sem, no
entanto, esconder o encantamento com “a vegetação
labiríntica e o emaranhado dos rios”.
Tais contornos serviriam de roteiro e objeto para
o sonhado livro, a que daria o título de Um Paraíso
Perdido, inspirado na obra poética de John Milton. O
texto, no entanto, jamais saiu da idéia para o papel. Euclides, contudo, em involuntária compensação, legou,
como relicário da literatura brasileira, alguns pensamentos em À Margem da História, publicado um mês
depois da sua morte. Essa obra dividia-se em quatro
partes: “Na Amazônia, Terra sem História”; “Vários
Estudos”; “Da Independência à República”; e “Estrelas Indecifráveis”.
Um Paraíso Perdido, na deﬁnição dele mesmo,
seria um livro vingador.
Isso mesmo! Vingança em forma de denúncia.
O período em que Euclides permaneceu na Amazônia, embora pequeno, permitiu-lhe uma visão do quadro de crueldade que ali se criava com a escravidão
do homem pelos grupos que exploravam a borracha
na Floresta.
Por isso e pela exuberância da região, o escritor
pensou em compor a nova obra. Apenas conseguiu
legar à literatura brasileira o que seriam os sete primeiros capítulos.
Mesmo provisório, até o título ﬁcou para os registros da trajetória literária brasileira: Amazônia, Terra
sem História.
Como escritor sempre atento ao estilo, o que ele
logrou escrever não passava de subsídios, uma espécie de roteiro para a obra imaginada.
Sua convivência com a fantástica região levou-o
a ter forte preocupação ambiental. Era a fase de prosperidade da borracha, de que Manaus guarda sólidas lembranças, a começar pelo extraordinário Teatro
Amazonas.
Os escritos que se destinavam ao novo livro
mostram em Euclides a face do repórter diante do
que então via:
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A impressão dominante que tive, e talvez
correspondente a uma verdade positiva é esta:
o homem, ali, é ainda um intruso.
O homem, na visão de Euclides, seria, sim, um
intruso, tanto que, em outro trecho do texto, ele completa:
O homem ali chegara sem ser esperado
nem querido, quando a natureza ainda estava
arrumando o seu mais luxuoso salão. E encontrou uma opulenta desordem.
Mas o que Euclides criava sobre a Amazônia brotava como pensamentos laterais à missão que, como
técnico, levava a cabo na região.
Pela descrição que transportava para o papel,
não vejo como não unir a sua veia de escritor também à face do sociólogo e, já lembrei, à do repórter
e professor:
Não se sabe se tudo ali é uma bacia
ﬂuvial ou um mar profusamente retalhado de
estreitos.
Suponho que o livro em mente haveria de lhe
exigir convivência mais prolongada com a Amazônia,
dadas as imensuráveis dimensões que o encantavam.
Para falar sobre a região, o tempo limitado claramente
conspira contra quaisquer relatos.
Ainda hoje é assim.
Quantos não falam, exaltam, aplaudem ou criticam
a Amazônia, sem nunca ter colocado os pés por ali!
A Amazônia, estou convencido, permanece sem
a necessária proteção, sem planejamento mais adequado. O que, longe de lá, falam sobre a Floresta Maior
é quase verbo sem consistência. Que se fale sobre
a Amazônia, sim! Mas, por favor, conhecendo-a! Ou
tentando fazê-lo.
Como Euclides, outro grande jornalista, Gilles Lapouge, esteve na Amazônia e escreveu L’Amazonie,
livro-reportagem com um encadeamento de informação
bruta, estatística, análises e depoimentos.
Lapouge, jornalista francês que escreve – como
Euclides o fez – para o jornal O Estado de S.Paulo,
passou quatro semanas na região e considerou tal permanência um tanto curta. Para ele, teria sido razoável
percorrer a Grande Floresta em quatro séculos, mas,
para isso – aspas para Lapouge –, “me desculpem, eu
não teria tido tempo”.
Muito do que se comenta e até se planeja, em utópicas políticas para a Amazônia, baseia-se, sabemos,
em imaginação. Imaginação do Fantástico, talvez!
Um diagnóstico verdadeiro e preciso sobre a Amazônia exige a participação também de cientistas e estudiosos. E, principalmente, do homem da Amazônia. Só
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assim será possível chegarmos a uma correta deﬁnição
desse mundo de águas diluvianas e verde estonteante,
até hoje exigente desaﬁo para os brasileiros.
Euclides, com seu projeto de livro, chamou a atenção para isso, apontando a relevância da região tanto
para o Brasil, quanto para toda a humanidade.
Na Amazônia, é de se repetir, Euclides da Cunha
cumpria missão contratual, completada em tempo
oportuno pela sua inegável qualidade de técnico. Gênio literário e, ao mesmo tempo, técnico competente.
Eis aí Euclides da Cunha.
Ele, porém, foi muito além. Com seu fantástico
perﬁl de escritor, o repórter de Canudos jamais conseguiria ignorar a imensidão verde entrecortada por rios
e onde, para ele, o homem havia chegado, no mínimo,
de forma impertinente.
A obra de Euclides sobre a Amazônia, nos moldes que supunha e da qual tinha um incipiente “desenho”, haveria de ﬁgurar como vigorosa arma para a
defesa da região.
Na denúncia da exploração do homem na Amazônia e com amparo em Caspar Barleaus, Euclides usou
frase que encerra contundente aforismo ou máxima:
“Ultra aequinotialem non peccavi” – não existe pecado
abaixo do Equador.
Lembrava-se ele da sentença engendrada pelo
clérigo e professor de Lógica da Universidade de Leiden para explicar, em 1631, desmandos da época do
império colonial holandês no Brasil, no século XVII, em
minucioso relato de extenso título: História dos Feitos
Recentemente Praticados durante Oito Anos no Brasil
e Noutras Partes sob o Governo de Wesel, Tenente-General de Cavalaria das Províncias-Unidas sob o Príncipe
de Orange. Ou, em latim, língua em que redigiu o texto:
Casparis Balaei, Rervm per octennivm im Brasilia
et alibi nuper geftarum, Sub Praefectura Illftrifﬁmi
Comitis I. Mavritii, Nassoviae, &c. Comitis, Nunc
Vefallae Gubernatoris & Equitatus Foederatorum
Belﬁi Ordd. Fub Avriaco Ductoris, Historia.
Além de apresentar o seringueiro como um homem sujeito à escravidão na região – e essa seria a
primeira denúncia de desrespeito aos direitos humanos
na Amazônia –, Euclides transmite suas impressões
sobre a região no mesmo texto de À Margem da História. Aspas para o genial brasileiro:
À entrada de Manaus, existe a belíssima
Ilha de Marapatá – e essa ilha tem uma função
alarmante. É o mais original dos lazaretos – um
lazareto de almas! Ali, dizem, o recém-vindo
deixa a consciência.
Meça-se o alcance deste prodígio da
fantasia popular.
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A ilha que existe fronteira à boca do Purus
perdeu o antigo nome geográﬁco e chama-se
Ilha da Consciência; e o mesmo acontece a
uma outra semelhante, na foz do Juruá. É uma
preocupação: o homem, ao penetrar as duas
portas que levam ao paraíso diabólico dos seringais, abdica às melhores qualidades nativas e fulmina-se a si próprio, a rir com aquela
ironia formidável.
Hoje, Marapatá é área complementar pertencente
à Superintendência do Pólo Industrial de Manaus. E
continua linda, como a descreveu Euclides. Felizmente
com tênue lembrança da distante fase que tanta aversão a ele causara.
Em outro texto, exuberante, completou, como que
a realçar o triste papel que seu sentimento ligava, não
sem asco, à destinação conferida à ilha:
É que, realmente, nas paragens exuberantes das héveas e castilloas, o aguarda a
mais criminosa organização do trabalho que
ainda engendrou o mais desaçamado egoísmo”, reservando ao seringueiro, à gleba das
‘estradas’, o vil e desumano trabalho escravo.
Técnico, valeu-se de “alguns cifrões secamente
positivos e seguros”.
Verde esta conta de venda de um homem:
No próprio dia em que parte do Ceará, o
seringueiro principia a dever: deve a passagem
de proa até ao Pará (35$000) e o dinheiro que
recebeu para preparar-se (150$000). Depois,
vem a importância do transporte, numa gaiola qualquer, de Belém a barracão longínquo a
que se destina, e que é, na média, de 150$000.
Aditem-se cerca de 800$000 para os seguintes
utensílios invariáveis: um boião de furo, uma
bacia, mil tigelinhas, uma machadinha de ferro,
um machado, um terçado, um riﬂe (carabina
Winchester), duzentas balas, dois pratos, duas
colheres, duas xícaras, duas panelas, uma cafeteira, dois carretéis de linha e um agulheiro.
Nada mais. Aí temos nosso homem do barracão senhorial, antes de seguir para a barraca,
no centro, que o patrão lhe designará. Ainda é
um brabo, isto é, ainda não aprendeu o corte
da madeira e já deve 1:135$000. Segue para
o posto solitário encalçado de um comboio, levando-lhe a bagagem e víveres, rigorosamente
marcados, que lhe bastem para três meses: 3
paneiros de farinha d’água, 1 saco de feijão,
outro, pequeno, de sal, 20 quilos de arroz, 30

406

Agosto de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de charque, 21 de café, 30 de açúcar, 6 latas
de banha, 8 libras de fumo e 20 gramas de
quinino. Tudo isso lhe custa 750$000. Ainda
não deu um talho de machadinha, ainda é o
brabo canhestro e já tem o compromisso sério
de 2:090$0000.
Não apenas esses aspectos chamavam a atenção do escritor. Euclides encantava-se também com
a fantástica visão da região.
Em 30 de dezembro de 1904, pouco depois de
seu desembarque em Manaus, transmitiu, naturalmente em texto, sua primeira manifestação de apreço
e aconchego à Amazônia. E, também, de reconhecimento. Está em carta enviada a seu pai:
(...)Em todos os pontos onde saltei, fui
gentilmente recebido graças à inﬂuência de
seu grande neto – Os Sertões.
Ele nem de longe avaliava o renome conquistado
pela notável obra que, muito justamente, conquistara
o Brasil:
(...) Realmente nunca imaginei que ele
(Os Sertões) fosse tão longe. No Pará tive
uma lancha especial oferecida pelo senador
Lemos e alguns rapazes de talento. Passei
ali algumas horas inolvidáveis... e jamais esquecerei a surpresa que me causou aquela
cidade. Nunca São Paulo e Rio terão as suas
avenidas monumentais largas de 40 metros
e sombreadas de ﬁlas sucessivas de árvores
enormes.
Para mim, não restam dúvidas: se o pretendido
livro de Euclides se tivesse completado, alcançaria dimensão equivalente – eu ouso dizer, Senador Marco
Maciel – à grandiosidade de Os Sertões.
O desejo de Euclides de legar ao Brasil seu acalentado Um Paraíso Perdido, para secundar Os Sertões, não veio a se concretizar.
Se materializado, o texto certamente seria mais
que perfeito, em dimensão e estrutura linguística, em
beleza literária e em precisão descritiva. Enfocaria a
Amazônia como todos gostaríamos de lê-la. Mas como
resultado de presença física na região. Não se limitaria a uma repetição de frases surradas como as que
amiúde e à exaustão são proclamadas e publicadas,
inclusive pelos que jamais pisaram a terra das águas
e do verde.
Com o escritor, nada disso. Ele foi, viu, sentiu e
escreveu, além de prometer o novo livro, como neste
trecho de carta ao pai. Aí diz Euclides ao seu pai:
(...) Nada te direi da terra e da gente.
Depois, aí (no Rio de Janeiro), e num livro:
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Um Paraíso Perdido, procurarei vingar a hibe
maravilhosa de todas as brutalidades das gentes adoidadas que a maculam desde o século
XVIII. Que tarefa e que ideal!”
E mais:
(...) Decididamente, nasci para Jeremias
destes tempos. Faltam-me apenas umas barbas brancas, emaranhadas e trágicas”
(Jeremias: o mais conhecido profeta do
Antigo Testamento, autor do Livro das Lamentações).
A descrição de Euclides sobre a Amazônia é rica
em aspectos morfológicos e artísticos, situando-a em
plano no qual ﬁguram o escritor e o técnico, a dupla
condição que o levava a estabelecer comparações com
áreas de montanhas, incomuns na região.
Diante de cenário para ele novo, Euclides sentenciou:
(...) Na antemanhã do outro dia – um daqueles glorious days de que nos fala Bates, subi
para o convés de onde, com olhos ardidos de
insônia, vi, pela primeira vez, o Amazonas...
Salteou-me, aﬁnal, a comoção que eu
não sentira. A própria superfície lisa e barrenta
era mui outra. Porque o que se me abria às
vistas desatadas naquele excesso de céus
por cima de um excesso de águas, lembrava
(ainda incompleta e escrevendo-se maravilhosamente) uma página inteira e contemporânea
do Gênesis.
Compreendi o ingênuo anelo de Cristóvão da Cunha: o grande rio devera ter nascido
no Paraíso”.
(Cristóvão da Cunha era um militar português, capitão de Ordenanças)
E mais – novamente Euclides:
(...) Atentei outra vez nos baixios indecisos, nas ilhas ou pré-ilhas meio diluídas nas
marejadas – e vi a gestação de um mundo. O
que se me aﬁgurava um bracejo angustioso
era um arranco de triunfo. Era a ﬂor salvando
a terra numa luta onde vislumbrava uma inteligência singular: aqui, enﬁleirando as aningas
de folhas rijas, rebrilhantes e agudas à feição
de lanças, em estacadas unidas para o combate das águas; além, estendendo diante das
correntezas refertas de sedimentos, os retiários e os ﬁltros das carananas e dos aturizais;
por toda a banda, alongando e retorcendo os
tentáculos ﬂexíveis dos mangues em urdiduras
inextricáveis, em cujas malhas inﬁnitas o lodo
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quase diluído vai transmudando-se em solo
resistente, inventando depois a anomalia dos
arbustos-cipós e ajustando sobre tudo aquilo
os longos traços de união dos galhos estirados
das apuiranas e dos juquiris – até acravar-se
no primeiro ﬁrme, que se vai construindo um
alto maritizeiro, abrindo no azul os seus enormes leques sussurrantes e prenunciando a
ﬂoresta ou vem logo após, impressionadora
e majestosa, destruindo de repente toda a
monotonia daquela imensidade nivelada com
as frondes das samaúnas, altas e redondas, a
ondearem nos sem-ﬁns das paisagens como
se fossem colinas.
Compreendi os mesmos céus resplandecentes e limpos: e que a terra toda surge à ﬂor
das águas e emerge mais e mais, crescendo
na ascensão da seiva das ﬂorestas atraídas
vigorosamente pelas energias incomensuráveis da luz.
Pelas palavras tantas que produziu sobre a Região da Floresta Maior, sou levado a crer que Euclides também se tornou, espiritualmente, amazonense,
como todo brasileiro, de qualquer ponto, ele que era
ﬂuminense de Cantagalo.
Não é por acaso. E isso ﬁcou evidente em seu
discurso de posse, como Acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Suas primeiras palavras, em mais de
uma lauda, referiam-se, poeticamente, à Amazônia:
Compreendi, ali, que o Grande Rio, como
foi dito, devera nascer no Paraíso. Ali a terra
toda surge à ﬂor das águas e emerge mais e
mais, crescendo na ascensão da seiva das ﬂorestas atraídas vigorosamente pelas energias
incomensuráveis da luz.
Encerro, lamentando não ter havido oportunidade de Euclides da Cunha concluir e editar seu livro
sobre a Amazônia.
Com sua pena, seu estilo e sua sensibilidade literária, ele se teria transformado, na mesma dimensão
com que relatou Canudos, num forte e sincero aliado
em defesa da Amazônia, certamente o mais talentoso de todos.
Haveria de ser, pois, uma voz representativa clamando contra a devastação e a consequente degradação da mais rica biodiversidade global. Biodiversidade
brasileira, sim. Ameaçada, também. Por todos cantada. Por Euclides, igualmente, pelo amor nele impregnado, pelas matas estonteantes e pelos misteriosos
rios de dilúvio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Mesa é que agradece, Senador Arthur Virgílio.
E, antes de anunciar o próximo orador, eu gostaria de registrar, com muito prazer, a presença do Sr.
Luiz Carlos Cerqueira, Presidente da Casa do Poeta
Brasileiro, e da Excelentíssima Srª Embaixadora Maria Edileuza Fontenele Reis, Diretora do Departamento da Europa do Ministério das Relações Exteriores.
(Pausa.)
Com muito prazer, gostaria de anunciar a palavra
do Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Exmº
Sr. Senador Geraldo Mesquita Júnior, que preside a
presente sessão do Senado Federal em homenagem
ao centenário da morte do escritor Euclides da Cunha,
quero cumprimentá-lo por haver, juntamente com outros Srs. Senadores, proposto a homenagem que,
merecidamente, é prestada a Euclides da Cunha pelo
centenário de sua morte. Gostaria também de saudar
o 3º Secretário da Mesa do Senado Federal, Exmº
Sr. Senador Mão Santa; a Diretora do Departamento da Europa do Ministério das Relações Exteriores,
Exmª Embaixadora Maria Edileuza Fontenele Reis,
que integra os quadros do Itamaraty e com quem tive
oportunidade de conviver nos tempos em que exerci
a Vice-Presidência da República e nas missões no
exterior; o Sr. Vice-Reitor Acadêmico da Universidade
do Legislativo Brasileiro – Unilegis, Sr. Ministro Carlos
Fernando Matias de Souza; meu caro amigo Luiz Carlos Cerqueira, Presidente da Casa do Poeta Brasileiro,
com sede aqui em Brasília.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
comemora neste ano o centenário do falecimento do
escritor, acadêmico e engenheiro Euclides da Cunha,
um dos maiores críticos sociais e antecipadores do
nosso futuro. Bom lembrar que além dos muitos títulos, Euclides da Cunha também foi membro da Academia Brasileira de Letras, havendo sido sucedido na
sua cadeira, em decorrência de sua morte, por Afrânio Peixoto.
Euclides da Cunha, Sr. Presidente, como sabem
as senhoras e os senhores, foi profeta não só da realidade brasileira, mas, igualmente, sul-americana.
De alguma forma, ele poderia ser caracterizado entre
aqueles que sonharam com o que, hoje, se constitui
o Mercosul, ou seja, o interesse em fazer com que o
Brasil e os seus vizinhos pudessem praticar políticas
econômicas e sociais de integração. Euclides da Cunha
se dedicou integralmente ao Brasil numa época em
que os intelectuais se inspiravam, em grande parte,
nos modelos europeus na literatura e ciências sociais.
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Euclides da Cunha conhecia-os, mas sabia selecionálos e recriá-los criticamente no Brasil. Também na ação
prática, Euclides da Cunha era atípico em sua atividade de engenheiro, ao lado do jornalismo, ambas com
brilho e profundidade.
Os Sertões – já aqui tantas vezes aludido – são
um livro exemplar dessa síntese, dividido em três partes
fundamentais: o homem, o meio e a luta. Na primeira
se destaca o sociólogo pioneiro até ao antropólogo,
com dramaticidade literária de escritor na última página. Entre ambas, aparece a sua minuciosa descrição
do ambiente geográﬁco, climático e mesmo geológico
do sertão nordestino, inclusive na primeira enumeração
dos ciclos da seca.
Ainda há pouco, o orador que me antecedeu, o
Líder, Senador Arthur Virgílio, lembrava a múltipla vocação de Euclides da Cunha. Não poderíamos deixar de
reconhecer também o seu discernimento no campo da
geograﬁa. Todo o evento, diz certa feita Gilles Lapouge,
é, antes de ser histórico, geográﬁco, enveredando por
um labirinto de reminiscências que perpassa gerações.
De fato, não se pode pensar o evento histórico sem a
isso se anteceder a devida localização geográﬁca.
Uma das maiores conhecedoras da obra de Euclides da Cunha, a Professora Walnice Nogueira Galvão,
na matéria intitulada “Excerto de um livro inédito”, inserida no Caderno Cultura, de O Estado de S. Paulo,
ao qual o nobre Senador Geraldo Mesquita Júnior fez
referência há poucos minutos, ela que é professora
de Teoria Literária e Literatura Comparada na USP,
transcreve um conhecido texto de Euclides da Cunha,
aquele que se refere ao sertanejo.
... Assim, o sertanejo é um forte, cuja
energia contrasta raquitismo exaustivo dos
mestiços enervados do litoral. Surge naquelas
paragens com a feição ﬁrmemente acentuada
de um lidador enérgico.
A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Não tem
a plástica impecável (...), as linhas elegantes
dos lutadores antigos.
É impossível imaginar-se um cavaleiro
mais descuidado e despretensioso (...). Mas
se uma rês alevantada envereda esquiva pela
caatinga garranchenta, ei-lo que se transmuda (...) cravando os acicates de rosetas largas
nas ilhargas da montaria e partindo como uma
ﬂecha, atufando-se velozmente no seio trançado das juremas.
(...)
O gaúcho do sul, ao vê-lo nesse momento
não o olharia sequer. O vaqueiro do norte é a
sua antítese. Na postura, no gesto, na palavra,
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na índole e nos hábitos diﬁcilmente se encontram pontos de contato entre os dois. (...)
O seu aspecto recorda vagamente, à primeira vista, o de guerreiro antigo. As vestes
são uma armadura.
Euclides da Cunha vai além das constatações
objetivas, cientíﬁcas, metodológicas próprias de sua
formação de engenheiro com sensibilidade estética.
Ele se antecipa aos estudos ecológicos ao denunciar
as desertiﬁcações: “há longos anos (...) nós mesmos
as criamos”, deixando “a área em cinzas onde fora a
mata vicejante, contribuindo para que ali se estabelecesse, em grandes tratos, o regime desértico e a fatalidade das secas.”
Esse mal outrora se concentrava, como nós sabemos, e ainda hoje, no Nordeste. Hoje se vê a estiagem se alastrando pelo Centro-Oeste e até no Sul do
Brasil, apesar de Euclides da Cunha, já naquele tempo, apontar “os progressos rápidos da biologia e da
química, fornecendo-nos todos os recursos para que
se multipliquem as energias do solo”.
As antevisões euclidianas se projetam muito além
das fronteiras do Brasil. O Barão do Rio Branco, Ministro das Relações Exteriores ao longo de dez anos
e que é reputado como um dos pais da diplomacia
brasileira, soube se cercar do que havia de melhor na
inteligência brasileira. Ele era, de fato, um pró-homem
e não temia concorrentes. Prova do que aﬁrmo foi o
fato de ele enviar Rui Barbosa à Conferência Internacional da Paz, em Haia, ou convocar Joaquim Nabuco
como defensor dos nossos interesses na questão da
Guiana e Euclides da Cunha para demarcar as fronteiras do Brasil com o Peru e Bolívia, do que resultou
o livro sob esse nome.
A professora Walnice Nogueira Galvão – que já
citei anteriormente – anota em artigo publicado no O
Estado de S.Paulo:
Mesmo inconclusa, a série de reportagens sobre a guerra de Canudos constituiria o
embrião de Os Sertões... Numerosos acréscimos e desenvolvimentos fariam o volume ultrapassar 600 páginas. Entre uma tarefa e outra
de suas lides de engenheiro de obras públicas
no interior de São Paulo, Euclides dedicou-se
a extensos estudos que completariam aquilo
que presenciou na campanha.
(...)
Tudo isso estará nas páginas do livro,
que sairá cinco anos depois, em dezembro
de 1902. Este excerto, que é matéria nova e
não constava da série, aparecerá devidamente retocado.
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(...)
Assim, o livro vai resultar numa considerável enciclopédia na qual hipóteses sobre
as causas das secas que assolam o Nordeste
ombreiam com interpretações psicocriminais
da instabilidade nervosa dos mestiços, e a crítica às táticas desenvolvidas pelo Exército com
análises dos preceitos da ordem do sagrado.
Oliveira Lima, renomado escritor – aliás, pernambucano de nascimento – conseguiu sintetizar de modo
exemplar mais esse êxito de Euclides da Cunha ao escrever, no prefácio à 2ª edição de Peru versus Bolívia:
O Sr. Euclides da Cunha tem em si dois
motivos de superioridade sobre o comum dos
advogados de limites, que são a sua proﬁciência proﬁssional como engenheiro e a sua
expressão empolgante como literato. Como
engenheiro, o lado técnico, a argumentação
cientíﬁca, a que um leigo é estranho ou que
só pode utilizar como amador, oferece-lhe um
terreno sólido sobre que assentar sua exposição política, evitando que ela se torne senão
romântica, pelo menos puramente letrada.
Como literato, o talento posto em semelhante
exposição garante-lhe a soma de leitores que
a aridez física agüentaria.

Do outro lado já estavam a China e o Japão, e a
Rússia e os Estados Unidos lá chegaram.
Tudo isso integrado num plano de “viação sulamericana”, estendendo-se pela Bolívia, Peru e aﬂuentes do rio Prata.
Só assim o Brasil se realizaria perante o mundo, pela justiça social, defesa e recuperação do meio
ambiente, e por integração econômica com os países
vizinhos, sem esquecer a cultura, lembrada nas frequentes citações e comentários de escritores hispanoamericanos, não só de europeus e norte-americanos,
nos livros de Euclides da Cunha.
São de tanta profundidade e extensão as propostas euclidianas, que podemos considerá-las um
projeto para o Brasil ainda a ser realizado.
No artigo publicado no jornal O Estado de S Paulo,
no dia 16 de agosto de 1909, portanto, há cem anos,
seu autor Euclides da Cunha expõe as diﬁculdades
que enfrentara:
... a comissão exploradora à foz do Cavaljani, o último esgalho do Purus, distante
3.200 quilômetros da conﬂuência deste último no Amazonas; e tão perdido naquelas
solidões empantanadas que nenhuma carta
o revelava.
Éramos apenas nove: eu [Euclides da
Cunha], um auxiliar dedicadíssimo, o Dr. Arnaldo da Cunha, um sargento, um soldado e
cinco representantes de todas as cores reunidos ao acaso em Manaus.
(...) A nossa comissão dispersara-se, (cito
Euclides da Cunha) coagida pelas circunstâncias: naufragáramos em caminho; e os salvados
da catástrofe mal bastariam àquele reduzido
grupo de temerários, de sorte que ao atingirmos aquela estância remota já nos íamos, há
dias, num terrível quarto de ração (...).
Contrastando com esta desventura, a
comissão peruana, que acompanhávamos,
estava íntegra, bem abastecida, robusta. Não
sofrera o transe de um naufrágio, eram vinte
e três homens válidos, dirigidos por um chefe
de excepcional valor.
Assim, todas as noites, naquelas praias
longínquas, havia este contraste: de um lado,
um abarracamento minúsculo e mudo, todo
afogado na treva; de outro, afastado apenas
cinquenta metros, um acampamento iluminado e ruidoso, onde ressoavam os cantos dos
desempenados cholos loretanos.

Prossegue, mais uma vez, o ilustre escritor Oliveira Lima:
O Sr. Euclides da Cunha (todos os que
têm a dita de conhecê-lo o testemunharão)
não é só um intelectual que pensa, é também
um intelectual que vibra, e a vibração ainda é
o melhor meio de comunicação entre o autor
e o público.
Ademais, Peru versus Bolívia apresenta longa e minuciosa pesquisa de documentos históricos e
mapas obtidos pelo Barão do Rio Branco em arquivos
europeus, conferidos em árduas pesquisas de campo
por Euclides da Cunha.
Além de delimitar as fronteiras do Brasil no Alto
Purus e Alto Juruá, onde ainda estão as marcas por
ele ﬁxadas pessoalmente, com distâncias medidas
pelas estrelas e conﬁrmadas minuciosamente por teodolito em plena selva amazônica, enfrentando todos
os perigos, Euclides da Cunha foi o primeiro brasileiro e um dos primeiros do mundo a entender o clima
tropical-equatorial, “um clima caluniado”, a defender
os seringueiros e a antever a importância e mesmo
urgência da importância do Brasil no que previa “o
primado do Pacíﬁco”, alcançável pela construção da
estrada transacreana.
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Em 15 de agosto de 1909, na véspera
deste artigo, Euclides tombava morto, aos 43
anos. Ao regressar ao Rio depois dos 13 meses de ausência, absorvidos pela expedição ao
Alto Purus, encontrara sua esposa grávida do
cadete Dilermando de Assis. Entre marchas e
contramarchas, a intriga se arrastaria por bom
tempo. Até que, reagindo ao abandono em que
D.Saninha o deixara, Euclides, com um revólver
na mão, decide buscá-la. Entrou na casa de
Dilermando disparando, antes de cair baleado.
Seu adversário, preso e mais tarde julgado,
seria absolvido por legítima defesa.
A consternação do País [com a morte
de Euclides da Cunha] foi geral, ante a perda de um dos seus mais ilustres cidadãos. O
jornal, que o considerava prata da casa [eu
me reﬁro ao Estado de S. Paulo], prestou-lhe
a homenagem de estampar, exatamente cem
anos atrás, há 16 de agosto de 1909, este
último artigo, entremeado ao necrológico e a
notícias das circunstâncias que presidiram a
seu inesperado falecimento.
Sr. Presidente, Senador Geraldo Mesquita Júnior,
desejo salientar que O Estado de S.Paulo prestou um
notável serviço ao País ao publicar, semanalmente, na
última página do suplemento Cultura até o dia 16 do
corrente mês, trabalhos de Euclides da Cunha e excelentes textos da professora – a que já me referi mais
de uma vez – Walnice Nogueira Galvão.
Nobre Senador Geraldo Mesquita Júnior, quero
novamente cumprimentá-lo por haver proposto, juntamente com outros Senadores, a presente homenagem
em memória de Euclides da Cunha.
Sr. Presidente, os profetas não morrem. Eles transmitem as suas percepções às gerações seguintes. A
passagem de centenário do falecimento de Euclides
da Cunha convoca-nos a buscar realizar as suas profecias de um Brasil justo e desenvolvido, ﬁel à nossa
vocação histórica.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Mesa agradece a V. Exª, Senador
Marco Maciel, pelas palavras proferidas em homenagem a Euclides da Cunha.
Anuncio a palavra do Senador Eduardo Suplicy.
Faço questão de fazer referência à colaboração
que recebemos do Dr. Lamberto Ricardo Serra Júnior,
que nos forneceu cópia das Atas das sessões da Câmara dos Deputados, a propósito da discussão desse
tratado que consta da obra que está à disposição, e do
Sr. Vitor Meira Moura, ex-chefe de gabinete da diretoria
da Biblioteca do Senado Federal, que resgatou quatro
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outros documentos de extrema importância, mas pouco
conhecidos, que constam também dessa obra.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmº Sr. Presidente Geraldo Mesquita Júnior, meus
parabéns por, ao lado de outros Senadores, ter apresentado requerimento de homenagem a Euclides da
Cunha, por ocasião dos cem anos de seu falecimento;
prezado Sr. Ministro Carlos Fernando Mathias de Souza, Vice-Reitor Acadêmico da Unilegis; Sr. Presidente
da Casa do Poeta Brasileiro, Luiz Carlos Cerqueira; Srª
Maria Edileuza Fontenele Reis, diretora do Departamento da Europa do Ministério das Relações Exteriores, quero destacar a última entrevista que Euclides
da Cunha deu ao escritor e jornalista Viriato Correia,
em 15 de agosto de 1909, publicada em Escritos de
Euclides da Cunha: Política, Ecopolítica e Etnopolítica, Editoras PUC/Loyola.
Era um domingo de sol, com céu muito azul, como
menciona o jornalista. Segundo ele, ninguém imaginaria
que aquele dia se tornaria cinzento com uma imensa
chuva que inundou a cidade, assim como o Brasil.
O encontro foi na casa de Euclides. Foi uma conversa, um diálogo entre duas pessoas inteligentes, dois
literatos de alta cepa, como se dizia à época. Durante
horas, prosearam sobre livros e arte, principalmente
sobre Os Sertões.
Depois da tragédia, Viriato Correia relatou o encontro. Vale ressaltar a descrição que ele fez de Euclides da Cunha:
Euclides é um simples como nunca vi
assim. Quem o encontra na rua, magro, o rosto carregado, numa profunda concentração,
não acredita o que pode haver de alegre, carinhoso e desprendido naquela alma. Quem
devora as páginas rutilantes de “Os Sertões”
imagina que ali está um escritor de sossego
e método e que a obra foi feita com o maior
dos métodos e o mais regular dos sossegos.
Nada disso. Nem uma coisa nem outra. Euclides nunca “se assentou”.
A sua vida tem sido uma vida errante, ora
aqui, ora ali, numa comissão, noutra, as malas
sempre prontas, os livros dentro das malas.
Ora em Minas, em São Paulo, no Amazonas,
no Acre, em Canudos; de lápis na mão, enchendo de algarismos os livrinhos de notas,
como engenheiro.
Ao que ele conta, desde estudante que
o seu sonho é pousar; ter uma vida pacata, a
sua casa, tudo em ordem, os seus livros arrumadinhos, a hora certa de começar o trabalho,
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a hora certa de terminá-lo, e hora de dormir.
E nunca teve. A sua existência tem sido revolta, sem assento em lugar nenhum, irregular,
imprevista, incerta, nômade, uma hora aqui,
outra onde o diabo perdeu as botas, sempre
carregado de trabalho, trabalhando noites além,
um dia no costado de um cavalo, percorrendo
sertões, outro medindo terras, outros suando,
entre o fragor dos martelos, numa ponte que
se constrói. Um horror!
Outro ponto que não se pode deixar despercebido
é o fato de o próprio Euclides julgar Os Sertões um
livro como outro qualquer, cheio de defeitos. Defeitos
dele próprio, Euclides:
Na nova edição ﬁz mais de mil emendas.
Não se diga que são erros de revisão, são defeitos meus, só meus. Hei de consertar isso
por toda a vida. Até já nem abro Os Sertões
porque ﬁco sempre atormentado, a encontrar
imperfeições a cada passo.
Assim como os defeitos apontados pelo próprio
autor, Viriato Correia lembra também o relato do autor
sobre as duas cartas que recebera do editor. Euclides
da Cunha disse que se as tivesse lido na ordem contrária teria morrido antes. Ao retornar ao Rio de Janeiro, depois de uma longa viagem, Euclides da Cunha
encontra um homem com um volume de Os Sertões
embaixo do braço. A curiosidade o consome tanto que
interpela o homem em plena rua:
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havia vendido um único volume e mais: que,
sendo cada volume pelo preço de 10 mil-réis,
mandara oferecer aos “sebos” da rua de São
José por cinco e nenhum só aceitara.
– Se eu tivesse lido essa carta, em primeiro lugar, parece que morreria, concluiu
Euclides sorrindo.
Segundo Viriato Correia, é essa a história da obra
máxima da nossa literatura. A profunda modéstia de
Euclides é orgânica. Com a publicação de Os Sertões,
quem mais se espantou foi ele.
Nós nos espantamos de ver que a nossa
ração já tinha um escritor, que atingira o mais
alto grau da perfeição. Ele se espantou ao saber que esse escritor era ele.
É esse Euclides da Cunha, modesto apesar de
toda a grandiosidade da sua obra, que o Brasil e o
mundo hoje reverenciam. Quem muito bem deﬁne a
magnitude de Os Sertões é o ator e diretor José Celso Martinez Corrêa, do Teatro Oﬁcina. Ele foi um dos
participantes, no último dia 14, de um dos debates do
ciclo Euclides da Cunha 360°, promovido pelo jornal
O Estado de S. Paulo.
Para Zé Celso:

– O senhor pode deixar-me ver esse

Os Sertões é como um poema ilimitado,
além de ser uma espécie de universidade que
forma o leitor.
José Celso aﬁrma e reaﬁrma que aprendeu muito com o personagem Antonio Conselheiro.

O senhor ﬁtou-o, mediu-o e sério, desconﬁado da má vontade, estendeu-lhe mudamente
o livro, sem largá-lo. Era Os Sertões.
– Obrigado [disse Euclides da Cunha].
O seu desejo foi atirar-se ao sujeito e
abraçá-lo. Mas voltou para sua mesa e pôs-se
a pensar e repensar. O livro estaria fazendo
sucesso? Teria sido bem sucedido? Os jornais
o que estariam dizendo?...
E nesse torturar de espírito, Euclides
chegou a Lorena. Esperavam-lhe jornais e
cartas. Cartas do editor. Do editor havia duas.
Abriu uma por acaso, por felicidade era a segunda. Nessa carta, o editor dizia que estava
assombrado com a venda do livro e que em
oito dias estava quase esgotado um milheiro;
contava-lhe do sucesso, das críticas dos jornais, do barulho que a obra estava fazendo. A
outra carta, a primeira, era esmagadora.
O editor confessava-se-lhe redondamente arrependido de tê-lo editado, dizia que não

Tive a oportunidade de acompanhar o extraordinário trabalho de José Celso Martinez Corrêa e de todos
aqueles que participaram do elenco de Os Sertões, no
Teatro Oﬁcina, apresentando nos últimos cinco anos
aproximadamente, tanto no Teatro Oﬁcina quanto em
Quixeramobim, terra onde nasceu Antonio Conselheiro.
E, depois, em Canudos mesmo, em 2007, foram apresentados com sucesso extraordinário os cinco capítulos
de Os Sertões: a Terra; o Homem, primeira e segunda
partes; a Luta, primeira e segunda partes.
Eu tive a felicidade de poder assistir à quarta parte, apresentada no Teatro Metálico, construído,até por
uma gentileza da Petrobras, dentro do estádio principal
de Canudos. Canudos hoje é uma cidade com 14 mil
habitantes, e o teatro estava lotado, com cerca de mil
pessoas, para assistir a Os Sertões. Os estudantes, as
pessoas, os moradores de Canudos foram ali assistir à
peça Os Sertões para recordar a sua história.
E quero tanto cumprimentar José Celso Martinez
Corrêa e todos os artistas, inclusive os jovens, meninos, meninas e adolescentes, do bairro do Bexiga, que

livro?
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aprenderam a fazer teatro. Eles foram convidados a
participar do elenco de Os Sertões, que tinha dezenas
de pessoas. E todos aprenderam muito.
Eu quero aqui cumprimentar o Teatro Oﬁcina José
Celso, por ter estimulado enormemente os brasileiros e
por eles aprenderem Os Sertões, porque muitos foram
ao Teatro Oﬁcina. Mas, mais do que isso, José Celso
levou Os Sertões para ser apresentado em Paris, na
França, em Berlim, em alguns dos principais festivais
de teatro da Alemanha. Foi algo extraordinário.
Quero, também, cumprimentar a Professora Walnice Nogueira Galvão – o Senador Marco Maciel, o
Senador Geraldo Mesquita, o Senador Arthur Virgílio, todos a citaram – como a professora de Literatura
Brasileira da Universidade de São Paulo que melhor
estudou, em profundidade, os principais livros de Euclides da Cunha, inclusive porque os editou, especialmente Os Sertões, com um cuidado tão especial,
com comentários.
Então, além de ser a autora da introdução da
obra para a plateia do colóquio, também organizado
pelo jornal O Estado de S.Paulo... E aqui vai o meu
cumprimento também ao jornal O Estado de S.Paulo
por ter tido, em Euclides da Cunha, um dos seus mais
brilhantes colaboradores ao longo de sua própria história, tendo feito sempre a devida homenagem, inclusive
agora, com o suplemento Cultura, que será publicado
neste ﬁnal de semana, o que o Presidente Geraldo
Mesquita já aqui mencionou. Quero muito estimular
todos a lerem esse trabalho, que certamente será tão
importante.
Walnice Nogueira Galvão deﬁniu a parte conclusiva de Os Sertões (“A Luta”), como a de “maior
ambição literária”. Segundo ela, Euclides erigiu um
monumento aos mártires de Canudos, imolados em
nome da modernização. Ela classiﬁcou a atuação da
imprensa da época em relação à Guerra de Canudos
“vergonhosa”, sublinhando o papel de Euclides. “Ele
foi acreditando tratar-se de uma conspiração monarquista e voltou transformado”. Para o bem da história
e da literatura.
No texto ontem escrito por José Celso Martinez
Correa, “O Outro de Euclides capturado pela Vendetta
Romana”, diz José Celso Martinez Correa, com quem
há pouco conversei:
Não sei se o que tinha de mais forte era
uma “personalidade”. Acima de tudo Euclides
da Cunha foi e é: Poeta.
Assim perpetuou sua obra como a de
Homero, a dos Evangelistas da Bíblia, a de
Shakespeare ou a de Michael Jackson.
Rimbaud dizia de seu Poeta: “Eu é um
Outro.” Esse Outro foi quem escreveu “Os Ser-
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tões”. Euclides sentia-se atraído sempre por
viagens, não suportava o meio opressivo social
patriarcal romano. Sentia sempre necessidade
de escapar à captura da vida da corte monarquista ou republicana. Partiu com o Exército
para massacrar Canudos como repórter ainda
com cabeça positivista, com a mesma cultura de seus contemporâneos do mundo todo
como se lê explicitamente no seu “Diário de
uma Expedição”.
Lá compara Canudos, a bordo do navio
“Espírito Santo”, com as nuvens “cumulus”
que encobriam o Sol da manhã tropical e o
Exército Brasileiro como o Grande Astro que
iria desfazer com suas baionetas e canhões
Krupp as sombras que pairavam sobre nossa
jovem República.
Mal penetrou na “Terra Ignota” do Sertão,
seu Poeta, seu Outro, apaixonou-se por aquela “Terra” paradoxal e viva como a condição
humana, sujeita à dialética sem síntese das
secas demoradas e das primaveras chuvosas
inesperadas.
Começou analisando a natureza como
um cientista, mas o Poeta, o Animista, o Xamã,
penetrou nas plantas e as poetizou como portadores dos mais íntimos sentimentos secretos
trans-humanos.
Descobriu o “Outro Brasileiro”, o outro
“Homem” sertanejo, “antes de tudo um forte”,
capaz de uma estratégia de guerra de guerrilhas, de inteligência superior à do poder de
captação do Exército Brasileiro, colonizado
pelo Império Austro-Húngaro.
Sentiu a esperteza deste “Outro”, guerrilheando, mas ao mesmo tempo no bater da
Ave Maria sendo capaz de cessar todo combate, para cantar, rezar, e entre-beijarem-se
juntos, como beijam-se os Santos.
Termina por ver na “Luta” o Exército Brasileiro degolando os prisioneiros que não obedeciam à ordem de bradar “Viva a República!”
exigida pelo algoz da Democracia dos direitos
universais de “Liberté, Egalité, Fraternité” aos
sertanejos rebelados.
Sua cabeça positivista explodiu. “O Poeta”
tomou conta de todo seu corpo. Saiu doente
de Canudos, dia 1º de outubro, por não suportar o massacre do dia 5. Retirou-se para São
José do Rio Pardo para construir uma Ponte
sobre o Rio que dá nome à cidade e sobre a
ignorância de si mesmo da República dos Estados Unidos do Brasil.
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Inspirou-se na energia de Canudos, de
seu “corpo sem órgãos”, (expressão usada por
Euclides, antes de Artaud, Deleuze e Guatary) para durante três anos, numa escrita intertextual em que colaboraram muitos cientistas,
poetas e intelectuais seus amigos, tentar passar para o Brasil Patriarcal litorâneo e colonizado, o “Outro Brasil”, que seu “outro”, “seu
Poeta” captara.
Identiﬁcou-se com Antonio Maciel, que
para fugir da “vendeta” que se exigia para o
“Corneado”, no Nordeste Oligárquico, foi mudando de cidade em cidade com sua “Mulher
de Todos”, até ser abandonado por ela, e ir
para o deserto onde, buscando a paz, transﬁgurou-se em Antonio Conselheiro, um Buda
brasileiro. Antonio buscava a paz, mas seu
destino trágico o atirou para uma guerra do
Brasil inteiro contra seu amado povo canudense. Euclides, por sua vez, foi capturado pela
“honradez” da sociedade patriarcal romana
que repudiava e entrou em ação o papel do
“Corno Ofendido”.
Foi duelar com o amante de sua mulher
Ana: Dilermando, exímio atirador militar. Euclides foi sacriﬁcado tragicamente, há 100 anos,
no dia 15 de agosto, por razões opostas a de
Antonio Maciel, o Conselheiro. Ambos, entretanto, vítimas do mesmo e velho direito romano de propriedade. Sua condição de “humano,
demasiadamente humano” paradoxalmente
não rimou com “seu Poeta”, “seu Outro”, este
sim o Vitorioso, um dos maiores Poetas Imortais do Planeta Terra, que amou como quem
ama uma mulher.
Essa é a conclusão de José Celso Martinez Corrêa.
Permita-me, Sr. Presidente, que eu possa, aqui,
concluir com a página mais bela de Os Sertões, exatamente aquela em que ele diz “Fechemos este livro”.
Nas palavras de Euclides da Cunha:
Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a História, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo,
na precisão integral do termo, caiu no dia 5,
ao entardecer, quando caíram os seus últimos
defensores, que todos morreram. Eram quatro
apenas: um velho; dois homens feitos e uma
criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados.
Forremo-nos à tarefa de descrever os
seus últimos momentos. Nem poderíamos
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fazê-lo. Esta página, imaginamo-la sempre
profundamente emocionante e trágica; mas
cerramo-la vacilante e sem brilhos.
Vimos como quem vinga uma montanha
altíssima. No alto, a par de uma perspectiva
maior, a vertigem...
Ademais não desaﬁaria a incredulidade
do futuro a narrativa de pormenores em que
se amostrassem mulheres precipitando-se nas
fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos
ﬁlhos pequeninos?...
E de que modo comentaríamos, com a só
fragilidade da palavra humana, o fato singular
de não aparecerem mais, desde a manhã de
3, os prisioneiros válidos colhidos na véspera,
e entre eles aquele Antônio Beatinho que se
nos entregara, conﬁante – e a quem devemos
preciosos esclarecimentos sobre esta fase
obscura da nossa história?
Caiu o arraial a 5. No dia 6 acabaram de
o destruir desmanchando-lhe as casas, 5200,
cuidadosamente contadas.
Antes, no amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobrira o cadáver de
Antônio Conselheiro.
Jazia num dos casebres anexos à latada, e foi encontrado graças à indicação de um
prisioneiro. Removida breve camada de terra,
apareceu no triste sudário de um lençol imundo, em que mãos piedosas haviam desparzido
algumas ﬂores murchas, e repousando sobre
uma esteira velha, de tábua, o corpo do “famigerado e bárbaro” agitador. Estava hediondo.
Envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao peito, rosto tumefacto e
esquálido, olhos fundos cheios de terra – mal o
reconheceram os que mais de perto o haviam
tratado durante a vida.
Desenterraram-no cuidadosamente. Dádiva preciosa – único prêmio, únicos despojos
opimos de tal guerra! – faziam-se mister os
máximos resguardos para que se não desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma
massa angulhenta de tecidos decompostos.
Fotografaram-no depois. E lavrou-se uma
ata rigorosa ﬁrmando a sua identidade: importava que o país se convencesse bem de
que estava, aﬁnal extinto, aquele terribilíssimo
antagonista.
Restituíram-no à cova. Pensaram, porém,
depois, em guardar a sua cabeça tantas vezes maldita – e como fora malbaratar o tempo
exumando-o de novo, uma faca jeitosamente
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brandida, naquela mesma atitude, cortou-lha;
e a face horrenda, empastada de escaras e de
sânie, apareceu ainda uma vez ante aqueles
triunfadores.
Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele crânio. Que a
ciência dissesse a última palavra. Ali estavam,
no relevo de circunvoluções expressivas, as
linhas essenciais do crime e da loucura...”
É que ainda não existe Maudsley para as loucuras e os crimes das nacionalidades.
Presidente Geraldo Mesquita, este Antonio Conselheiro, como foi mal compreendido! Ele foi leitor de
Thomas Moore, que escreveu Utopia, e quis fazer de
Canudos um lugar onde as pessoas pudessem até
viver, de uma forma ou de outra, em comunidade, em
solidariedade; onde houvesse até sentido em que todos pudessem ajudar uns aos outros.
Justamente Thomas Moore foi um dos principais
precursores e formuladores dos fundamentos da garantia de “renda para todos” na sociedade. Em Utopia,
ele está reﬂetindo sobre a pena de morte, que, instituída no início do século XVI, na Inglaterra, não havia
colaborado para diminuir a criminalidade violenta. Eis
que, então, diz Raphael Hitlodeu, o viajante português,
contador de histórias – porque hythlodaeus signiﬁca,
em grego, contador de histórias – ao cardeal arcebispo
que, muito mais eﬁcaz do que infringir esses castigos
horríveis, a que não há outra alternativa senão, primeiro, tornar-se ladrão para, então, ser transformado
em cadáver, é assegurar a sobrevivência de todas as
pessoas.
Sr. Presidente, quero dar aqui uma boa nova: no
Brasil, hoje, em Santo Antonio do Pinhal, o Prefeito
José Augusto Guarnieri Pereira está enviando à Câmara Municipal o primeiro projeto municipal de uma
renda básica de cidadania aos seus sete mil habitantes. Quero aqui cumprimentar o Prefeito José Augusto
Guarnieri Pereira.
Quando estive em Canudos, em 2007, assistindo
a Os Sertões, conclamei aos vereadores, ao prefeito
e à população que, em homenagem a Antônio Conselheiro e à história de Canudos, ﬁzessem de Canudos
um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania.
Meus cumprimentos, Senador Geraldo Mesquita,
e a todos os que aqui estão participando desta bonita
homenagem ao extraordinário escritor – o mais traduzido em todos os países do mundo, do português
para as línguas, inclusive, chinesa, alemã, francesa,
inglesa e assim por diante – Euclides da Cunha e sua
obra Os Sertões.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Casa que agradece, Senador Suplicy,
o emocionado discurso que V. Exª profere.
V. Exª, pode-se dizer, é um Antônio Conselheiro
moderno! Com seu projeto de renda básica, na verdade,
V. Exª exercita, de alguma forma, aquilo que Antônio
Conselheiro pensava em fazer em outros tempos.
Parabéns pelo discurso.
Quero anunciar, com muito prazer, a palavra do
eminente Senador Mão Santa, digno e ilustre representante do grande Estado do Piauí.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Geraldo Mesquita Júnior, Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros que nos assistem aqui
e pelo sistema de comunicação do Senado, Senador
Geraldo Mesquita Júnior, minhas primeiras palavras
são de reconhecimento pelo que V. Exª simboliza neste Senado.
Senador Marco Maciel, com toda certeza e convicção, digo que nenhum de nós gasta melhor sua
verba indenizatória do que Geraldo Mesquita Júnior.
Fui ao seu Estado, o Acre – a capital, Rio Branco –,
e vi o funcionamento de uma biblioteca formal com o
lado modernizado, em que aparecem o computador, a
Internet. E a mocidade, atraída, a buscar a cultura.
E, mais ainda: de quando em quando, ele pega
sua verba de direito, de publicação, diferentemente
de nós, que fazemos publicação pessoal de nossas
ações aqui; ele publica livros, cujos autores são: um,
renomado no Brasil; e outro que ele quer fazer nascer
na sua Amazônia.
Acompanhei. Trata-se de um plano cultural extraordinário, no qual devemos nos inspirar.
Então, serei breve, muito breve. E breve, muito
breve, foi a vida de Euclides da Cunha. Ouvi os oradores e vi a obra do autor. Comentei: mas, como é que
pode?! Quarenta e dois anos! É um Leonardo da Vinci
abrasileirado. Leonardo da Vinci também era engenheiro, engenheiro militar; e entrou nas artes, na cultura, na
inovação e engrandeceu a Itália. Este aqui, engenheiro
militar, engrandeceu o Brasil em pouco tempo.
Todos crescemos, e ele nos tirou o complexo do
Nordeste, do semiárido, das secas.
Vimos como se retiravam os nordestinos, e aquela história, que era humilhante para a nossa gente,
estimulava-nos e nos dava força – e nos deu. O sertanejo é, antes de tudo, um bravo. Isso que nos trouxe
até aqui. Essa bravura faz o Brasil todo se inspirar na
nossa participação.
Quis Deus, hoje, estar aqui – e acho que eles
tiveram essa motivação, esse cântico de Euclides da
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Cunha – o Prefeito da cidade histórica da unidade do
Brasil. Está ali João Félix, de Campo Maior.
Atentai bem: sei da luta, sabemos do sonho, da
fé, do ideal de Antônio Conselheiro. Nós sabemos. Ele
disse: “Nossa vida é sempre garantida por um ideal, uma
aspiração superior a realizar-se.” Sabemos da bravura,
mas também não foi menor a do povo do Piauí, com
esse ideal de unidade em batalha sangrenta nos campos de Campo Maior, de Jenipapo, minoritários como
os comandados de Conselheiro, como a Guerra de Canudos, nós, minoritários, contra o exército de Portugal,
que queria dividir este País em dois. O Sul ﬁcaria com
o ﬁlho, Pedro, e o Norte seria de D. João VI.
Então, com esse mesmo ideal, fomos à luta. É
lógico que inferiorizados, mas os portugueses, vendo
a bravura dos sertanejos de Campo Maior, no Piauí, de
Parnaíba e de Oeiras – éramos bravos –, foram para o
Maranhão. O país seria Maranhão, ligado a Portugal.
Se hoje é grandão, é pelo ideal do povo do Piauí.
Quis Deus estar ali o Prefeito João Felix. Bravo
Prefeito!
Olha, orgulho-me de, quando governei o Piauí,
Geraldo Mesquita Júnior, ter criado 78 novas cidades.
Povoados foram transformados em cidades, além do
que se vê, César Borges: avenidas, praça para namorar, mercado para comercializar, hospital para a saúde,
escola para educar, cadeia para a ordem.
“O essencial é invisível aos olhos”, é transformar o
homem do campo em líder. Ali está um Vereador, VicePrefeito e Prefeito. E ele transformou, com seu estoicismo, a cidade de Jatobá do Piauí. O povo reconheceu e
ele é Prefeito da capital da cidade-mãe, Campo Maior,
cidade da mais bela história, história de bravos.
Mas o que nós queremos dizer, aqui, é o seguinte: esse foi o Euclides da Cunha.
Na nossa geração, as escolas eram muito boas –
eu sei que o mundo mudou. Eram elitizadas, mas tinham
uma predominância do ensino religioso, plantando o saber e a educação. Todos nós estudamos nesses colégios
muito bons: ou eram maristas, ou eram salesianos, ou
eram jesuítas ou diocesanos. Todos nós líamos muito,
aprendíamos. Eu me lembro que fui obrigado a ler, no
ginásio, o pernambucano Gilberto Freyre – o Marco
Maciel está aí –, como Euclides da Cunha retratava o
Brasil, suas histórias, suas diﬁculdades, e, de Gilberto
Freyre, Casa Grande & Senzala. Depois, eu li Sobrados e Mucambos. Li Graciliano Ramos, que nos incutiu
o amor à democracia. Graciliano Ramos escreveu Memórias do Cárcere, durante a ditadura de um homem
extremamente bondoso e sábio, que era Getúlio Vargas,
e nós chegamos à conclusão de que ditadura nenhuma
é boa. Está lá em Memórias do Cárcere. Não precisamos nem ler Elio Gaspari sobre a ditadura militar.
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Foram importantes o Euclides da Cunha, o Gilberto Freyre e o Graciliano – e o meu Piauí, amante
da cultura.
Marco Maciel, eu quero fazer um pedido a V.
Exª. A Academia Brasileira de Letras, a que V. Exª
pertence e a que o nosso homenageado Euclides da
Cunha pertencia – ﬁcou na cadeira de Castro Alves,
que também viveu muito pouco, a metade do que viveu Graciliano –, tem um piauiense, ﬁlho do poeta Da
Costa e Silva, que disse:
Piauí, terra querida,
Filha do sol do Equador,
Pertencem-te a nossa vida,
Nosso sonho, nosso amor!
Na luta, o teu ﬁlho é o primeiro que chega, como
nós chegamos, na independência deste Brasil.
Então, o ﬁlho, Alberto da Costa e Silva, Embaixador, que gosta muito de escrever sobre a inﬂuência
africana na nossa cultura, é ilustre, mas eu queria
lembrar outro escritor brasileiro a V. Exª, por quem venho, aqui, pedir em nome do Piauí, que o admira como
o grande líder do Nordeste: Assis Brasil. Esse Assis
Brasil, saído lá da minha cidade, fez o livro Beira Rio
Beira Vida, em 1965, premiado pelo Walmap.
Geraldo Mesquita, eu fazia residência em cirurgia,
no Rio, e na Cinelândia eu o comprei. Quando eu vi,
ﬁquei perplexo. Era ele contando a vida de um marinheiro de água doce, a navegação do Rio Parnaíba e
a prostituição – ﬁlho de peixe é peixinho –, mostrando
como se prostituíam. Assim como Gilberto Freyre em
Casa Grande & Senzala. Ele foi premiado.
E eu ﬁquei perplexo, porque o nome dos personagens eram de pessoas vividas. Aí, vamos dizer,
botaram o livro no Index, ouviu, Geraldo Mesquita?
Houve um cerco para que ninguém o lesse, porque ele
contava veracidades da civilização de Parnaíba e do
Piauí ribeirinho. Esse livro, sem dúvida, foi premiado
e eu vim aqui para enaltecê-lo.
Mas ele tem, ô Marco Maciel, Nassau, sangue
e amor nos trópicos. Ninguém escreveu melhor sobre Nassau. Ele tem Bandeirantes, os comandos da
morte, Os que Bebem com os Cães e A Filha do
meio-quilo. Então, que V. Exª se lembre, na próxima
vaga, de buscar esse piauiense, que vai honrar como
Alberto da Costa e Silva, como Carlos Castello Branco
e outros. Como Evandro Lins e Silva, maior nome da
literatura, iguala-se no Direito.
Então, são essas as minhas palavras. É tanta
a grandeza que eu queria render essa homenagem,
que é reconhecida por mim no começo, e pela família
de Euclides de Cunha. A família doou ao nosso Geraldo Mesquita Júnior, simbolizando o afeto e a gra-
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tidão por esta homenagem, esse livro que ainda não
li: À Margem da História. Vi suas citações, aqui, que
dizem o seguinte:
Para o digno Senador Geraldo Mesquita
Júnior, a família de Euclides da Cunha oferece, com estima.
Maria de Lourdes Cunha T. Andrade, Denise da Cunha Tostes, Camila da Cunha T. Alves, Amanda da Cunha T. de Andrade, Bruno
da Cunha T. de Andrade, Marcela da Cunha
T. Alves, Carlos Alberto de Andrade, Joel Bicalho Tostes.”
Isto aqui simboliza o apreço, o reconhecimento
da família por esta homenagem de Geraldo Mesquita
Júnior que, em boa hora, relembra aqui os cem anos
do falecimento. Hoje é 18, ele faleceu em 15 de agosto de 1909.
Mas sua obra é tão... Daí, Marco Maciel, eu invocar
Leonardo da Vinci. V. Exª e todos nós sabemos que ele
era engenheiro e militar, sonhou que o homem voasse,
fez tanques de guerra, fez pontes. Ele fez cidades na
Itália. Milão foi fortiﬁcada por Leonardo.
Esse homem foi extraordinário e nossos agradecimentos, em nome do Piauí e do Nordeste. Ele fez, eu
diria, o seguinte... Atentai bem para o que ele disse,
que é muito atual. Ele disse que nós tínhamos de nos
dedicar por cem anos a combater a seca. Foi ele que
falou da necessidade de açudes. Em 1904, ele propunha uma guerra dos cem anos contra as secas do
Nordeste, que incluía a exploração cientíﬁca da região,
a construção de açudes, poços, cisternas, estrada de
ferro e o desvio das águas do Rio São Francisco para
as regiões afetadas pela seca.
Então, o nosso agradecimento a esse que eu
considero o Leonardo da Vinci da história do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior)
– Muito bem, Senador Mão Santa. Muito obrigado pelo
discurso proferido.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Flávio Arns, digno representante do povo do Estado
do Paraná nesta Casa.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero também, em
primeiro lugar, homenagear V. Exª pela iniciativa, assim
como a de outras Srsª Senadoras e outros Srs Senadores nesta justa homenagem a Euclides da Cunha.
Antes de falar sobre esse assunto, quero saudar aqui também o Reitor da Universidade Federal do
Paraná, que está aqui visitando-nos, o Professor Zaki
Ackel, o ex-Reitor da Universidade Federal do Paraná,
e grande amigo da nossa família, o Professor Ocyron
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Cunha, e também o Professor Pedro José Steiner, neto,
que é Presidente da Funpar (Fundação de Apoio à Universidade Federal do Paraná). Faço esta homenagem
pela qualidade da instituição da Universidade Federal
do Paraná, a Universidade mais antiga do Brasil, e
também pelo fato de eu ser Professor da Universidade Federal do Paraná, do seu Setor de Educação, porém licenciado, em função do mandato Parlamentar.
Sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter o Reitor, o
ex-Reitor e o Presidente da Funpar presentes a esta
homenagem a Euclides da Cunha.
Sr. Presidente, Srsª e Srs Senadores, ao longo
de toda a semana, as celebrações dos 100 anos da
morte de Euclides da Cunha agitam jornais, editoras
e um arsenal de proﬁssionais, principalmente preocupados em reescrever sua biograﬁa e propor releituras
da obra.
Eu próprio, durante esta semana, tive a ocasião
de ver em vários canais de televisão programas muito
interessantes, muito bem elaborados sobre Euclides
da Cunha.
Se Os Sertões, invariavelmente a obra que lhe
deu notoriedade, é ensaio historiográﬁco, relato jornalístico, ﬁcção de alto valor estético ou o resultado
de todos esses gêneros; se o autor estava por demais
imerso nas ideias positivistas, no evolucionismo ou no
cientiﬁcismo crescentes desde meados do século XIX,
deixemos para o mundo acadêmico aprofundar-se nessas questões. A Casa quer homenagear o brasileiro
ilustre. O analista metódico da terra e do homem, da
política e da História.
Euclides da Cunha, como já foi mencionado,
foi engenheiro, jornalista, bacharel em matemática e
ciências físicas e naturais, poeta e prosador, sociólogo..., mas, acima de tudo, um brasileiro interessado no
seu País. Levantou pontes, abriu estradas, viu nascer
e apoiou grandes projetos na construção civil, mas
muito mais construiu a Nação nos muitos textos que
produziu sobre ela, fruto de viagens de um senso de
observação inigualável.
Muitos dos leitores da melhor qualidade de Os
Sertões consideraram um exagero de Euclides da
Cunha falar da “essência” nacional presente no sertanejo, quando, na verdade, somos um País de diversidade cultural, um País regionalmente múltiplo. Mas,
lendo o conjunto da obra, vê-se claramente as transformações que o próprio País produziria na mente do
escritor. Amadurecido, ele mesmo perceberá os vários
brasis e a necessidade de abraçar um povo tão diverso de carências.
A vocação para a palavra valeria para Euclides
da Cunha uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, em 1903, 106 anos atrás portanto. Inﬂuenciou
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outros mestres da nossa literatura. Foi lido por Mário
de Andrade e por Guimarães Rosa, que, do seu livro À
margem da História extraiu o famoso termo “nonada”,
com que abre o seu Grande Sertão:veredas!
Homenageamos em Euclides um homem que
tinha um projeto literário sobre a Amazônia, terra que
conhecia melhor do que conhecera o sertão baiano
dos massacres de Canudos. E por conhecer melhor
a Amazônia, já critica – há cem anos passados – a
depredação da ﬂoresta, a escravidão e a semiescravidão no regime de trabalho dos seringais. E sonha
com uma nova civilização fundada pelo seringueiro
nordestino que toma posse dessa terra e a defende
do vizinho estrangeiro. Percebamos a atualidade de
Euclides da Cunha!
Além disso, em plena vigência do Governo Floriano Peixoto, manifestou-se pela necessidade de respeitar os direitos dos presos políticos.
Portanto, segue vivo em nossa memória um patriota – resguardado o melhor sentido que o termo possa
assumir – que não se calou diante dos grandes temas
de seu tempo, deixando sempre prevalecer a lealdade
para com o leitor. Um escritor que exaltou a resistência
popular, fazendo da sua ﬁcção um espaço para erigir
como heróico um povo vencido. Enﬁm, um narrador,
emocionalmente envolvido com o relato. Esse foi Euclides da Cunha, e, com tal característica, deixou-nos
com Os Sertões, um monumento das letras brasileiras,
e com sua vida um legado à cultura nacional.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Mesa é que agradece, Senador Flávio Arns.
Não havendo mais oradores inscritos para essa
parte da sessão em homenagem a Euclides da Cunha,
a Presidência vai suspender os trabalhos por um minuto para, em seguida, dar prosseguimento à sessão
deliberativa do Senado.
Convido o Senador Mão Santa, 3º Secretário,
para assumir a Presidência da Mesa.
Está suspensa a sessão por um minuto.
(Suspensa às 15 horas e 57 minutos,
a sessão é reaberta às 15 horas e 58 minutos.)
A cadeira da presidência, é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está reaberta a sessão.
Após os cumprimentos pela homenagem, na Hora
do Expediente, que o Senado da República prestou pelo
transcurso dos 100 anos de falecimento do escritor de
Os Sertões, Euclides da Cunha, presidida e liderada
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pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior, daremos continuidade aos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.309, DE 2009
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sabre o Requerimento n°
656, de 2009, do Senador João Tenório, que
solicitando voto de solidariedade e aplauso
ao ilustre escritor Mario Vargas Llosa, pela
defesa intransigente da democracia e repúdio a toda e qualquer manifestação de regime
totalitário na América do Sul, promovidos
em Caracas no âmbito do fórum “Encontro
Internacional Democracia e Liberdade”.
Relator: Senador Arthur Virgílio
Relator ad hoc: Flexa Ribeiro
I – Relatório
Vem ao exame da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) o requerimento em
epígrafe, de autoria do Senador João Tenório,
que, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), solicita a consignação, nos anais
desta Casa, de voto de solidariedade e aplauso a Mario
Vargas Llosa, em alusão a episódio por ele protagonizado,
em Caracas, no ﬁnal de maio do corrente ano.
Na ocasião, corno esclarece a justiﬁcação do requerimento, o intelectual peruano, após ser detido no
aeroporto da capital venezuelana, aceitou
participar de um debate com o Presidente Hugo
Chávez. O debate, a ser veiculado pela TV estatal
daquele País, oportunidade na qual Vargas Llosa defenderia publicamente suas convicções democráticas,
aﬁnal, não aconteceu.
O voto de solidariedade e aplauso diz respeito
ao voluntarismo e arrojo das posições defendidas pelo
intelectual peruano, ao tempo em que promove uma
homenagem à carreira e à obra internacionalmente
conhecida do escritor.
II – Análise
O inciso IV do art. 103 do RISF estipula como
atribuição da CRE emitir parecer sobre “requerimentos de votos de censura, de aplauso ou semelhante,
quando se reﬁram a acontecimentos ou atos públicos
internacionais”.
A justiﬁcação do requerimento em epígrafe rememora a biograﬁa do homenageado, conferindo ênfase especial à maneira destemida com que se dispôs a confrontar
publicamente o Presidente Hugo Chávez, em programa
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que seria veiculado pela televisão estatal venezuelana,
na defesa de suas convicções democráticas.
De fato, Mario Vargas Llosa – dramaturgo, ensaísta, ﬁccionista, jornalista e crítico literário – é um
dos grandes intelectuais da América do Sul. Sua vasta
obra, traduzida em várias línguas, é conhecida e apreciada mundo afora. Sua atuação e posições políticas,
em particular em favor das liberdades individuais e da
democracia, são igualmente reconhecidas. Por sua
atuação, Vargas Llosa vem recebendo, ao longo da
carreira, vários prêmios e condecorações em alusão
à sua obra e à sua militãncia democrata.
O episódio destacado pelo requerimento em
exame reaﬁrma a coerência e a vocação democrática
do escritor peruano. Mesmo que o debate a que foi
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convocado não tenha sido realizado, seu destemor,
ao aceitar defender publicamente suas posições, ﬁcou registrado para todos quantos militam a favor das
liberdades democráticas.
Nesse sentido, pela pertinência da homenagem
e pela alta carga simbólica de que se reveste, consideramos oportunos os votos de solidariedade e de
louvor requeridos.
III – Voto
Pelo exposto, atendidos os pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, pronunciamo-nos pela aprovação do Requerimento n°
656, de 2009.
Sala da Comissão, 6 de agosto de 2009.
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PARECER Nº 1.310, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
do Senado n° 245, de 2005, de autoria do
Senador Álvaro Dias, que dá poderes aos
servidores de carreira da Advocacia das
Casas do Congresso Nacional para acompanhar a tramitação e intervir nos processos
oriundos de Comissões Parlamentares de
Inquérito, de que trata a Lei n° 10.001, de 4
dc setembro dc 2000.
Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de
Lei do Senado (PLS) n° 245, de 2005, de autoria do
Senador Alvaro Dias, que insere o § 2° no art. 2° da
Lei no 10.001, de 4 de setembro de 2000, para prever
que os servidores da carreira da Advocacia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal tenham,
quando regularmente designados, amplo acesso
aos processos oriundos das respectivas Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPIs), podendo intervir
como parte, auxiliando o Ministério Público ou o órgão responsável pela propositura ou. condução do
processo, bem como requerendo a intimação de atos
processuais.
A Lei a ser alterada dispõe sobre a prioridade
nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério
Público e por outros órgãos a respeito das conclusões
das comissões parlamentares de inquérito.’
O projeto é constituído por três artigos. O primeiro promove a modiﬁcação descrita. O segundo determina que o atual parágrafo único do art. 2° da citada
Lei passe a vigorar como § 1°. Por ﬁm, o último artigo
veicula a cláusula de vigência.
Na justiﬁcação, é assinalado que as normas da
Lei n° 10.001, de 2000, vêm sendo desrespeitadas e,
mesmo aqueles processos frutos de CPIs tidas como
vitoriosas [..] caem num marasmo que não pode ser
aceito nem por essa Casa nem pela sociedade em
geral, tudo isso fruto do desleixo das autoridades
responsáveis pela condução dos processos. Assim,
seria importante dotar os advogados do Poder Legislativo de poderes para intervir nos processos como
parte, elaborar requerimentos, exigir providências,
requerer intimações e produção de provas, entre outras medidas.
Não foram oferecidas emendas ao projeto, competindo a esta Comissão decidir terminativamente
sobre ele.
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II — Análise
De acordo com o art. 101, 1 e II, d, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), esta Comissão
deve emitir parecer, quanto à constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe sejam submetidas, bem como, quanto ao mérito, sobre
projetos de lei que versem sobre Direito Processual,
sendo terminativa a sua deliberação, nos termos do
art. 91, I, do mesmo Regimento, quando se tratar de
projeto de lei ordinária de autoria de senador, como é
o caso da proposição em exame.
No tocante à constitucionalidade, cumpre observar
que o Direito Processual inclui-se no rol das matérias
sobre as quais a União detém competência legislativa
privativa, a teor do art. 22, I, da Lei Maior. A iniciativa
de lei, nesse tema, não é reservada ao Presidente da
República, como se pode concluir da leitura do art. 61,
§ 1°, da Constituição.
Sem embargo disso, deve-se ter presente que
a Carta Magna atribuiu . ao Ministério Público a competência para promover o inquérito civil e a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III), bem como para, privativamente,
promover a ação penal pública (art. 129, I). Ademais,
conferiu à Advocacia-Geral da União o poder de representar a União, judicial e extrajudicialmente (art.
131), assim como às procuradorias estaduais o de
representar judicialmente e dar consultoria jurídica às
respectivas unidades’ federadas (art. 132).
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (STF), nada impede que os corpos legislativos criem suas próprias assessorias jurídicas, com
funções consultivas e com competências até mesmo
de natureza processual, desde que sua atuação se
restrinja àqueles casos em que se reconhece a personalidade judiciária dos órgãos do Poder Legislativo,
como na composição de conﬂitos entre órgãos estatais. Um exemplo recente desse tipo de conﬂito se deu
no Mandado de Segurança n° 27.807, impetrado pela
Mesa do Senado contra a recusa da Mesa da Câmara
dos Deputados em assinar os autógrafos da Proposta
de Emenda à Constituição n° 20, de 2008 (PEC dos
vereadores).
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 1.557 (Diário da Justiça de 18.06.2004),
no qual se discutia a constitucionalidade de dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal que previam
a existência de
uma Procuradoria Legislativa, a Ministra Relatora
Ellen Gracie, assim se manifestou:
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[F]icou assentado na jurisprudência da
Casa que este “mandato judicial” diretamente
outorgado pela Constituição Federal às Procuradorias envolve, a principio, o patrocínio dos
três Poderes estaduais, uma vez que órgãos
como Tribunais de Justiça e Assembléias Legislativas não possuem personalidade jurídica
própria, ao mesmo tempo em que integram a
entidade da Federação a que pertencem, esta
sim dotada de tal atributn.
Todavia, deﬁniu este Supremo Tribunal
Federal a ocorrência de certas situações em
que um determinado Poder necessite estar em
juízo praticando, por si mesmo e validamente;
uma série de atos processuais na defesa de
interesses peculiares que assegurem sua autonomia ou independência frente aos demais
Poderes. [...J
Quanto à autonomia do Poder Legislativo
distrital em manter, na sua estrutura organizacional, setor especializado na consultoria e
no assessoramento jurídico de seus órgãos,
não há, corno visto, inconstitucionalidade alguma. Já no tocante à representação judicial
da Casa requerida, os limites traçados pela
jurisprudência desta Corte apontam para a
legitimidade desta função, a ser exercida por
uma Procuradoria Legislativa, apenas naqueles casos cm que a Câmara apresente-se
em juízo em nome próprio, na proteção da
autonomia e da independência do Poder
Legislativo distrital e, nunca, na defesa dos
interesses da pessoa jurídica de direito público do Distrito Federal. Tal restrição, fruto
de urna interpretação conforme sem redução
de texto, foi aplicada ao caput do art. 57 da
Lei Organica do DF já no julgamento da liminar da presente ação.
No julgamento da liminar naquela ação, o Tribunal havia decidido que a representação judicial a
cargo da Procuradoria Legislativa não se estendia a
demandas em que deva ser parte a pessoa jurídica
do Distrito Federal, como, por exemplo, a cobrança
de multas, mesmo porventura ligadas à atividade do
Legislativo distrito! (Medida Cautelar na ADI n° 1.557,
DJ de 20-6-1997).
O art. 58, § 3°, da Constituição Federal estatui
que as conclusões das comissões parlamentares de
inquérito serão, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade
civil ou criminal dos infratores. O Ministério Público, de
posse dos elementos fornecidos pela CPI, tem independência para ajuizar as ações que reputar cabíveis.
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Pensar de outro modo signiﬁcaria negar a autonomia
constitucional desse órgão (art. 127, § 2°, da Lei Maior).
Também a legislação ordinária reconhece essa independência do Ministério Público e sua condição de
dominus litis das ações penais públicas, dispondo
que até mesmo a autoridade judiciária está obrigada
a atender a solicitação de arquivamento de inquérito
policial realizada pelo Parquet, quando este entender
que não é o caso de apresentar a ação penal (art. 28
do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 –
Código de Processo Penal). Esse tipo de prerrogativa
não coloca em jogo a autonomia ou a independência
do Poder Legislativo, apenas representa o exercício
regular de funções atribuídas constitucionalmente ao
órgão ministerial, assim como os trabalhos da CPI
constituem um exemplo do exercício de funções que
a Constituição conferiu ao Poder Legislativo. Ademais,
consoante decidiu o STF no julgamento do Habeas
Corpus N  ). DE   s
O poder de investigar não é um ﬁm em
si mesmo, mas um poder instrumental ou ancilar relacionado com as atribuições do Poder
Legislativo. [...]
A comissão parlamentar de inquérito se
destina a apurar fatos relacionados com a
administração, Constituição, art. 49, X, com a
ﬁnalidade de conhecer situações que possam
ou devam ser disciplinadas em lei, ou ainda
para veriﬁcar os efeitos de determinada legislação, sua excelência, inocuidade ou nocividade.
Não se destina a apurar crimes nem a punilos, da competência dos Poderes Executivo
e Judiciário; entretanto, se, no curso de uma
investigação, vem a deparar fato criminoso,
dele dará ciência ao Ministério Público, para
os ﬁns de direito, como qualquer autoridade, e
mesmo como qualquer do povo. Constituição,
art. 58, § 3°, in ﬁne.
Evidentemente, o órgão legislativo que criou uma
CPI para apurar determinado fato tem interesse em que
os indícios e evidências de irregularidades e delitos
apurados sejam investigados e punidos. Isso não lhe
confere, no entanto, poderes para interferir na esfera de
atuação privativa de outros órgãos e Poderes aos quais
a Constituição conferiu autonomia, sob pena de ofensa
ao princípio da separação de poderes, bem como aos
dispositivos constitucionais já citados (arts. 129 e 131).
Nas ações penais públicas, a parte é o ente estatal, que
exerce, por meio do Ministério Público, a persecutio
criminis no interesse de toda a sociedade.
Não há, portanto, como se conceber que o órgão
legislativo seja parte nessa ação, ainda que tenha in-
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teresse, como, de resto, a sociedade o tem, na punição dos infratores. O mesmo se diga relativamente às
ações cíveis para reaver valores subtraídos do erário
ou pleitear indenização por danos causados à pessoa
jurídica de Direito Público.
Assim, malgrado os nobres propósitos que animaram o autor da proposição, concluímos haver razões
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imperiosas, de ordem constitucional, a recomendar
sua rejeição.
III — Voto
Ante o exposto, o voto é pela rejeição do PLS n°
245, de 2005, nos termos do art. 133, II, do RISF, por
padecer de vício de inconstitucionalidade.
Sala da Comissão, 5 de agosto de 2009.
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Oﬁcio n° 213/09-PRESIDÉNC IA/CCJ
Brasília, 5 de agosto de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 22,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela rejeição, do Projeto de Lei do Senado nº 245, de
2005, que “Dá poderes aos servidores de carreira da
Advocacia das Casas do Congresso Nacional para
acompanhar a tramitação e intervir nos processos
oriundos de Comissões Parlamentares de Inquérito, de
que trata a Lei nº 10.001, de 4 de setembro de 2000”,
de autoria do Senador Alvaro Dias.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração. – Senador Demóstenes
Torres, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente é União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, maritimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
....................................................................................
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão
comissões permanentes e temporárias, constituídas
na forma e com as atribuições previstas no respectivo
regimento ou no ato de que resultar sua criação.
....................................................................................
§ 3° As comissões parlamentares de inquérito,
que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara
dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou
separadamente, mediante requerimento de um terço de
seus membros, para a apuração de fato determinado e
por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova
a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
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Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I – ﬁxem ou modiﬁquem os efetivos das Forças
Armadas;
II – disponham sobre:
a) criação de cargos. funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria; (Redacão dada pela Emenda Constitucional n° 18. de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para
a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, VI (Redacão dada nela Emenda Constitucional n°
32, de 2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva
(lncluída pela Emenda Constitucional n° 18 de 1998)
....................................................................................
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial é função jurisdicional do Estado, incumbindolhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
....................................................................................
§ 2° Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado
o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a
criação e extinção de seus cargos e Serviços auxiliares. provendo-os por concurso público de provas ou
de provas e titulos, a politica remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e
funcionamento. (Redacão dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
....................................................................................
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
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II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevancia pública aos direitos
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública,
para a proteção do património público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
....................................................................................
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente,
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as
atividades de consultoria e assessoramento juridico
do Poder Executivo.
§ 1° A Advocacia-Geral da União tem por chefe
o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo
Presidente da República dentre cidadãos maiores de
trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
§ 2° O ingresso nas classes iniciais das carreiras
da instituição de que trata este artigo far-se-é mediante
concurso público de provas e títulos.
§ 3° Na execução da dívida ativa de natureza
tributária, a representação da União cabe é Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o
ingresso dependera de concurso público de provas e
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados
do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. (Redacão dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 1998)
Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de
efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho
perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. ¡Recaceo dada pela Emenda
Constitucional n° 19 de 1998)
....................................................................................
DECRETO-LEI N° 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal.
....................................................................................
Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés
de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do
inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as
razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças
de informação ao procurador-geral, e este oferecera a
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denúncia, designará outro órgão do Ministério Público
para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento,
ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.309, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
sobre o Requerimento nº 656, de 2009.
A Presidência comunica que a matéria constará da
Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária,
nos termos do art. 222, §2º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 213/2009-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 5 de agosto de 2009
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela rejeição, do Projeto de Lei do Senado, nº 245, de
2005, que “Dá poderes aos servidores de carreira da
Advocacia das Casas do Congresso Nacional para
acompanhar a tramitação e intervir nos processos
oriundos de Comissões Parlamentares de Inquérito, de
que trata a Lei nº 10.001, de 4 de setembro de 2000”,
de autoria do Senador Álvaro Dias.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com referência ao expediente lido, e uma vez que
o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, conclui, por unanimidade, pela rejeição, por
vício de inconstitucionalidade, do Projeto de Lei do
Senado nº 245, de 2005, a Presidência, nos termos
do art. 101, § 1º, do Regimento Interno, determina o
arquivamento deﬁnitivo da matéria.
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 que acabam de ser lidos vão à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, tendo
a referida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opi-
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nar sobre as matérias, prorrogável por igual período,
nos termos do art. 376, III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 662 a 671, de
2009, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo
determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com
o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 de março de 2003, e da Resolução nº 1,
de 2007, do Senado Federal, os Projetos lidos serão
apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco
dias úteis, nos termos do art. 122, II, b, combinado com
o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
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 180/2009, de 10 de agosto corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº
443, de 2009, do Senador Raimundo Colombo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, ao
Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios de Ministros de Estado
que passo a ler.
São lidos os seguintes:

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 322/2009, de 12 de agosto corrente, do Ministro
do Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 710, de 2009, do Senador Roberto
Cavalcanti;
– Nº 623/2009, de 12 de agosto corrente, do Ministro
do Meio Ambiente, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 97, de 2009,
do Senador Romeu Tuma;
– Nº 6.549/2009, de 12 de agosto corrente, do Ministro das Cidades, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 763. de 2009. da
Comissão Mista Permanente sobre Mudanças
Climáticas.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
As informações foram encaminhadas, em cópia, aos
Requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício do Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. Nº 862/09/PS-GSE
Brasília, 10 de agosto de 2009
Assunto: Comunica envio de PLV à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência a aprovação das
Emendas do Senado Federal de nºs 1, 2, 4, 5 e 6, e
rejeição das de nºs 3 e 7, oferecidas por essa Casa ao
Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2009 (Medida
Provisória nº 460, de 2009, do Poder Executivo), que
“Dá nova redação aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei nº 10.931,
de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimônio de
afetação de incorporações imobiliárias; dispõe sobre
o tratamento tributário a ser dado às receitas mensais
auferidas pelas empresas construtoras nos contratos de
construção de moradias ﬁrmados dentro do Programa
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui à Agência
Nacional de Telecomunicações – ANATEL as atribuições
de apurar, constituir, ﬁscalizar e arrecadar a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública; altera as
Leis nºs 11.196, de 21 de novembro de 2005, 11.652,
de 7 de abril de 2008, 10.833, de 29 de dezembro de
2003, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 6.099, de 12
de setembro de 1974, 11.079, de 30 de dezembro de
2004, 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, 10.865, de 30 de abril de 2004,
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e 11.941, de 27 de
maio de 2009; e dá outras providências.”.
Informo-lhe, outrossim, que a referida proposição
foi, nesta data, enviada à sanção.
Encaminho, em anexo, o processado da referida
Medida Provisória e cópia dos autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com referência ao expediente que acaba de ser lido,
o Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2009, proveniente da Medida Provisória nº 460, de 2009, vai à
Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN.
Sobre a mesa, ofício do Ministro de Estado do
Esporte que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 94/2009/GM/ME
Brasília, 11 de agosto de 2009
Assunto: Informações para execução do OGU 2009
Senhor Presidente,
1. Tendo em vista os trabalhos de execução do
Orçamento Geral da União de 2009, cientiﬁco Vossa
Excelência das providências já adotadas por este Ministério no que concerne à captação de informações
perante os Parlamentares autores de Emendas Individuais, conforme Ofícios-Circulares nos 002, 017, 026
e 028/2009/ASPAR/ME, de 20 de fevereiro, 16 de abril
e 10 de junho do presente ano, respectivamente, cópias em anexo.
2. Na ocasião, agradeço a contribuição que os
membros dessa Casa têm prestado a esta Pasta, uma
vez que no Parlamento o esporte brasileiro tem sempre encontrado um forte aliado para garantir no Orçamento os recursos necessários com vistas a cumprir
o seu relevante papel no atual estágio de desenvolvimento do País.
Atenciosamente, – Orlando Silva, Ministro de
Estado do Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.024, DE 2009
Requeremos nos termos do art. 50, da Constituição Federal, combinado com o art. 397, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, a convocação do senhor
Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, para prestar
esclarecimentos no Plenário deste Poder sobre as operações e demais ações realizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais – IBAMA
no Estado do Pará. Em face do seu comportamento
extremista e radical à frente de referida pasta e, ainda, por falta de critérios técnicos e seletivos em suas
investigações e medidas repressivas, referido Ministro
tem provocado o fechamento de empresas sérias e a
consequente inviabilização da economia do Estado do
Pará em vários segmentos.
Justiﬁcação
O Estado do Pará tem suportado medidas extremas no que se refere às questões ambientais que, certamente, vêm comprometendo quase que a totalidade
do setor produtivo e consequentemente freando o seu
crescimento e desenvolvimento econômico.
Sem muito esforço, comprova-se claramente a
falta de adoção de critérios técnicos e estudos apro-
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fundados que possam dar suportes às ações do Ministério do Meio Ambiente que, de forma açodada e
irresponsável, edita normas, portarias, emite multas ou
protagoniza boicotes de cunho político contra o setor
produtivo do Estado do Pará.
Vários setores já foram ou estão sendo atingidos
por essas medidas do Ministério do Meio Ambiente,
tais como o madeireiro, o mineral, o pesqueiro, o ﬂorestal, dentre outros.
Agora, de forma ainda mais absurda, o setor
agropecuário sofre sua intervenção sob a alegação
de que as fazendas produtivas do Estado são irregulares em razão de criarem seus rebanhos em áreas
de desmatamento ou por não estarem regularmente
legalizadas suas terras.
Terça-feira passada, dia 11 do mês em curso, para
desespero de todos, foi retomada a operação “Arco de
Fogo”, quando homens do IBAMA, da Polícia Federal
e da Força Nacional de Segurança deram início em
Santarém, na Região Oeste do Pará, à ﬁscalização de
empresas do setor ﬂorestal de forma irresponsável e
indiscriminada, provocando o fechamento de empresas sérias e o aumento de desempregados. Para se
ter uma idéia, uma única empresa ﬂorestal deu aviso
prévio a 140 funcionários, depois de ser tomada por
homens armados com metralhadoras. Empresas avaliam encerrar as atividades como forma de protestar
contra o tratamento recebido dos agentes.
Referida operação inviabilizou por completo a
economia do Município de Tailândia, no Pará, gerando revolta na sociedade por causa do fechamento de
milhares de postos de trabalho. Depois de Tailândia,
os municípios de Paragominas e Altamira receberam a
operação “Arco de Fogo”, que deixou mais de 30 mil
pessoas desempregadas por causa do fechamento de
empresas do ramo ﬂorestal e de outros setores.
Diante do exposto, é preciso com urgência que
os fatos sejam esclarecidos e que medidas sérias
sejam tomadas visando coibir operações inconsequentes como estas, pois, não podemos admitir que
um representante do Governo, de forma insensata
e irresponsável como o Ministro do Meio Ambiente,
Carlos Minc, possa continuar a adotar medidas que
não passam de uma sentença de morte para toda a
população amazônica.
Sala das sessões, – Senador Mário Couto,
PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.025, DE 2009
Nos termos do art. 199 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro que seja realizada Sessão
Especial do Senado Federal no dia 25 de agosto de
2009, às 10 horas, com o objetivo de comemorar o “Ano
da França no Brasil” e a ação das Alianças Francesas
como agentes de difusão cultural em nosso país.
Justiﬁcação
O ano de 2009 foi denominado Ano da França
no Brasil, com o principal objetivo de fortalecer a parceria estratégica entre os dois países e ocorre em
reciprocidade ao Ano do Brasil na França, realizado
em 2005.
Especialmente no setor da cultura, o Brasil tem
forte ligação histórica com aquele país, reforçado por
missões culturais e intercâmbios que remontam aos
primórdios da vida independente desta nação. Não
apenas a França foi, por décadas, a referência principal
nas áreas de artes plásticas, teatro, música e literatura,
como também para a produção ﬁlosóﬁca e cientíﬁca.
É necessário lembrarmos que vários dos conceitos
hoje caros à democracia moderna foram construídos
nos grandes eventos históricos que giraram em torno
daquele país.
Da revolução contra a decadente ordem política
do Antigo Regime, de onde derivou, entre outras coisas, o próprio movimento de independência nas Américas, até a construção da ordem política com crescente
participação cidadã e verdadeiro espírito republicano,
produzidos ao longo do século XIX; da laicização do
Estado à disseminação da educação técnica e popular; da construção do pensamento social nos jovens
tenentes rebeldes da década de 1920 e 1930 até a
referência ao pensamento contestador da juventude
dos anos sessenta do século XX; vários, enﬁm, são os
temas nos quais estão entrelaçadas as histórias dos
nossos dois países.
Ressalte-se, ainda, um dos principais canais de
difusão da cultura francesa em nosso país, as Alianças Francesas, presentes em nossas principais cidades desde o distante ano de 1885, quando a primeira
dessas unidades foi montada na antiga capital do Rio
de Janeiro.
Seu papel de mantenedor e disseminador da língua e da cultura francesa se faz sentir desde então. A
Aliança Francesa foi das primeiras instituições culturais
a se instalar em Brasília, passando a funcionar no ano
de 1961, quando éramos ainda pouco mais do que um
grande canteiro de obras, ajudando a construir a base
de educação e cultura necessária para consolidar o
seu papel de nova capital do Brasil.
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No dia no qual solicitamos que aconteça a homenagem, a Comissão do Senado Cultural, instituída
pelo Ato da Presidência nº 76, de 2008, promoverá,
em parceria com a Aliança Francesa de Brasília e
a Embaixada da França no Brasil, palestra sobre a
participação dos parlamentos na política externa
dos nossos países e uma performance artística no
prédio do Interlegis. Com a sessão especial abrindo
e, ao mesmo tempo, completando o conjunto das
atividades culturais, o Senado Federal incluir-se-á
de forma signiﬁcativa nos eventos do “Ano da França no Brasil”.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 351, DE 2009
Altera os §§ 2º e 8º do art. 57 da Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Leis de
Registros Públicos), para corrigir a redação,
as remissões e a designação das pessoas
que podem requerer a averbação do patronímico do companheiro ou do padrasto.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 57 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), passa a ter
a seguinte redação:
“Art. 57. ................................................
§ 2º O homem ou a mulher que vivam em
união estável poderão requerer ao juiz que, no
seu registro de nascimento, seja averbado o
patronímico de seu companheiro, ainda que
haja impedimento legal para o casamento decorrente do estado civil de qualquer deles.
..............................................................
§ 8º O enteado ou a enteada, havendo
motivo ponderável, poderá requerer ao juiz
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competente que, no registro de nascimento,
seja averbado, em aditamento aos de sua
família, o patronímico de seu padrasto ou de
sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei de Registros Públicos, no § 2º do art.
57, permite à mulher solteira, desquitada ou viúva,
a averbação do sobrenome do homem com quem
viva maritalmente, em adição aos dela, desde que
ele também seja solteiro, desquitado ou viúvo. Ou
seja, o dispositivo permite que pessoas não casadas, que vivem em união marital, adotem o nome
do companheiro.
O dispositivo visa a permitir a um companheiro
a adição do sobrenome do outro, mas a redação do
§ 2º inclui os solteiros e os viúvos no rol dos impedidos, o que constitui impropriedade lógica, pois estes
não são legalmente impedidos. A desnecessidade da
autorização legal é palmar, pois se ambos forem solteiros ou viúvos, seu estado civil não constitui óbice à
realização do casamento.
A possibilidade dada pelo § 1º do art. 1.565 do
Código Civil de, no casamento civil, os cônjuges acrescerem ao seu o sobrenome do outro deve ser estendida
aos companheiros, no texto do § 2º do art. 57 da Lei
de Registros Públicos, tendo em vista o paralelismo
entre uniões estáveis e casamento determinado pela
Constituição Federal.
Preconiza-se, também, a alteração do § 8º do
art. 57, que autoriza o enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos §§ 2º e 7º
desse artigo, requerer ao juiz competente que, no
registro de nascimento, conste o nome do padrasto
ou da madrasta.
De fato, a expressão “na forma dos §§ 2º e 7º deste artigo” é imprópria, porque o § 2º autoriza a mulher
a aditar o sobrenome do companheiro, e o § 7º permite
a alteração de nome às vítimas ou testemunhas de crime, temas sem conexão com a adição do sobrenome
do padrasto ou da madrasta pelo enteado.
A oportunidade serve ainda para que se corrija
a multiplicidade de expressões diferentes para signiﬁcados iguais, no § 8º do art. 57 da Lei de Registros
Públicos: nome de família, patronímico, apelidos de
família.
Fortalecidos nessas considerações, contamos
com o apoio dos nobres pares para a rápida aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, – Senador Expedito Júnior.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
....................................................................................
Art. 57. Qualquer alteração posterior de nome,
somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença
do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o
mandato e publicando-se a alteração pela imprensa.
§1º Poderá, também, ser averbado, nos mesmos
termos, o nome abreviado, usado como ﬁrma comercial
registrada ou em qualquer atividade proﬁssional.
§2º A mulher solteira, desquitada ou viúva, que
viva com homem solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável, poderá
requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de família,
desde que haja impedimento legal para o casamento,
decorrente do estado civil de qualquer das partes ou
de ambas.
§3º O juiz competente somente processará o pedido, se tiver expressa concordância do companheiro, e
se da vida em comum houverem decorrido, no mínimo,
5 (cinco) anos ou existirem ﬁlhos da união.
§4º O pedido de averbação só terá curso, quando
desquitado o companheiro, se a ex-esposa houver sido
condenada ou tiver renunciado ao uso dos apelidos do
marido, ainda que dele receba pensão alimentícia.
§5º O aditamento regulado nesta Lei será cancelado a requerimento de uma das partes, ouvida a
outra.
§6º Tanto o aditamento quanto o cancelamento
da averbação previstos neste artigo serão processados em segredo de justiça.
§7º Quando a alteração de nome for concedida
em razão de fundada coação ou ameaça decorrente
de colaboração com a apuração de crime, o juiz competente determinará que haja a averbação no registro de origem de menção da existência de sentença
concessiva da alteração, sem a averbação do nome
alterado, que somente poderá ser procedida mediante
determinação posterior, que levará em consideração
a cessação da coação ou ameaça que deu causa à
alteração.
§8º O enteado ou a enteada, havendo motivo
ponderável e na forma dos §§ 2o e 7o deste artigo,
poderá requerer ao juiz competente que, no registro
de nascimento, seja averbado o nome de família de
seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja
expressa concordância destes, sem prejuízo de seus
apelidos de família.
....................................................................................
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LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
(Código Civil)
....................................................................................
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
§ 1º Qualquer dos nubentes, querendo, poderá
acrescer ao seu o sobrenome do outro.
§ 2º O planejamento familiar é de livre decisão do
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e ﬁnanceiros para o exercício desse direito,
vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 352, DE 2009
Altera o §1º do art. 1º da Lei nº 10.778,
de 24 de novembro de 2003 para a discriminação e a desigualdade racial entre as
hipóteses de violência contra a mulher.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O §1º do art. 1º da Lei nº 10.778, de 24
de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
§ 1º Para os efeitos desta lei, entende-se
por violência contra a mulher qualquer ação
ou conduta, baseada no gênero, inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade
racial, que cause morte, dano ou sofrimento
físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no
âmbito público como no privado.
.................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003,
representou importante avanço no que se refere ao
esforço da sociedade para o combate à violência contra a mulher, passando a obrigar os serviços de saúde
públicos ou privados a notiﬁcar compulsoriamente todo
atendimento relativo a esse tipo de violência.
Ocorre que o legislador deixou de incluir na norma
legal um tipo de violência que também é praticado contra
a mulher, mas muitas vezes de forma dissimulada, que
é a prática da discriminação ou desigualdade racial.
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O presente projeto de lei tem por objetivo aprimorar a lei de notiﬁcação compulsória da violência contra
a mulher, inserindo nela, também, a hipótese de notiﬁcação desse tipo de violência se for decorrente de
discriminação ou desigualdade racial.
Tal aprimoramento da lei é de fundamental importância, uma vez que a segregação social contra a
mulher negra, no Brasil, é dissimulada e não assumida,
e a violência dela decorrida gera efeitos importantes
para a saúde física ou mental tão profundos e graves
quanto, muitas vezes, irreparáveis.
Portanto a violência contra a mulher, decorrente
de um ato de discriminação ou desigualdade racial,
não pode deixar de ser levada em consideração e
precisa ser notiﬁcada compulsoriamente, pois tal hipótese assume aspectos agravantes no aspecto geral
da violência praticada.
Pela relevância do tema tratado no projeto, peço o
apoio de todos os senadores e senadoras desta Casa.
Sala das Sessões, – Senador Expedito Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006
Art. 1º Constitui objeto de notiﬁcação compulsória, em todo o território nacional, a violência contra
a mulher atendida em serviços de saúde públicos e
privados.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, deve-se entender
por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto
no âmbito público como no privado.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; de Direitos Humanos e Legislação
Participativa; e de Assuntos Sociais, cabendo
à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados
e remetidos às Comissões competentes.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, darei a palavra aos Senadores Arthur
Virgílio, Expedito Júnior.
Pela ordem, concedo a palavra ao Senador pelo
PSDB, Arthur Virgílio.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Tenho a impressão, Sr.
Presidente, de que a mensagem que transmito à Casa
é a mesma que haverá de ser transmitida pelo Senador
José Agripino, Líder do Democratas: é que nós não vemos nesse quadro a menor condição de... Até porque
não se criou condição para Lideranças se sentarem à
mesa para discutirem o mérito de projetos. E acresce a
tudo isso, além dessa crise que nos envolve e que faz
muito mal à Casa, que vulgariza a Casa, além disso
temos esse corte abrupto de emendas parlamentares
com critérios que não tenho certeza de que foram justos dentro da injustiça do próprio corte.
O PSDB não se põe de acordo com votação de
nada que não sejam requerimentos de autoria de colegas nossos. Não queremos atrapalhar o andamento
dos requerimentos ligados a colegas nossos, enﬁm.
Porém, relativamente a quaisquer outras matérias, o
PSDB se põe em posição de discordância e de obstrução, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador José Agripino. Depois de ouvirmos o Arthur Virgílio, que é líder do PSDB, o Senador
José Agripino é Líder do DEM.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para reaﬁrmar os mesmos termos que o Senador Arthur Virgílio acabou de manifestar. Tivemos um entendimento;
conversamos sobre o ato de truculência do Governo,
meados da semana passada, em contingenciar ou em
cancelar grande parte das emendas coletivas de bancada, que são importantíssimas, voltadas para obras
fundamentais de cada Estado. E pode estar certo V.
Exª de que no seu Piauí algumas emendas coletivas
para obras importantes foram canceladas, foram cortadas sem nenhum aviso prévio ao Congresso. De que
vale o Congresso, que tem a missão precípua de votar,
debater, discutir, melhorar o orçamento, senão, depois
de entregue a peça à sanção do Presidente, ver aquilo
que foi objeto de trabalho de um ano executado?
Como a iniciativa do Poder Executivo foi tomada
sem qualquer aviso a nenhuma Liderança desta Casa...
Eu não tenho conhecimento de que nenhum Líder, nem
governista, tenha tido acesso a informações sobre esse
tipo de corte de cancelamento de gastos – nenhum!
Então, até que isso seja esclarecido, o meu Partido não concorda em votar matéria nenhuma constante
da Ordem do Dia.
É a posição do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Expedito Júnior, V. Exª pede pela ordem, mas
está inscrito para comunicação inadiável, que, antes
da Ordem do Dia, ainda vale.
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Sou o primeiro inscrito. Mas gostaria só de registrar,
Sr. Presidente, o falecimento do Conselheiro...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Senadora Ideli pode dispensar o pedido, que já
anotei. Senadora Ideli.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Senador Mão Santa, estou inscrito?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Isso,
Sr. Presidente. Apenas para ﬁcar consignado o registro
do meu pedido para usar da palavra para uma comunicação inadiável, em segundo lugar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Segundo lugar. Está inscrita.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para registrar, Sr.
Presidente, o falecimento do Conselheiro do Tribunal de
Contas do meu Estado, Dr. Hélio Máximo, que contribui
muito com o desenvolvimento de Rondônia. Um homem
sério, um homem correto, probo, que fez muito pelo
nosso Estado. Não poderia deixar de transmitir aqui a
toda família do Dr. Hélio as nossas condolências, Sr.
Presidente, e os nossos sentimentos. Gostaria de fazer este registro pela pessoa importante que contribuiu
muito com o desenvolvimento de Rondônia.
O corpo está sendo velado aqui em Brasília. Às
17h, será o enterro do Dr. Hélio Máximo aqui na capital
do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
Mesa se solidariza a este momento de pesar de Rondônia pelo falecimento do Conselheiro Dr. Hélio Máximo.
Pela ordem, Senador Jarbas Vasconcelos, do
PMDB.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente
Mão Santa, como eu não estava aqui na abertura
dos trabalhos, não sei se há vaga para comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Tem. V. Exª é o terceiro inscrito.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – São
três: Expedito Júnior, Ideli Salvatti e Jarbas Vasconcelos.
Pela ordem, Senador Roberto Cavalcanti, do
PRB da Paraíba.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero parabenizar a sessão em
homenagem a Euclides da Cunha. Mas eu teria uma
sugestão à Mesa: que essas sessões especiais não
acontecessem no período da tarde, nas terças, quartas
e quintas-feiras; que pudessem ser feitas pela manhã,
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caso as datas, efetivamente, coincidam com os momentos históricos. Caso desta forma não ocorra, que
essas sessões especiais aconteçam nas segundas e
sextas-feiras, dias nos quais este plenário está menos
congestionado no tocante a oradores.
Esta sugestão vem ao encontro de permitir...
Por exemplo, nós estamos às 16h04min e quase não
começamos a sessão ordinária que deveria ter sido
iniciada às 14h. É esta a sugestão: não serem realizadas sessões de homenagem nas terças, quartas e
quintas-feiras, no período da tarde.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu quero esclarecer a V. Exª que a sessão deliberativa
ordinária... Agora, na primeira hora do expediente, a
pedido do Senador Geraldo Mesquita Júnior e outros,
prestou-se uma homenagem aos 100 anos de falecimento do escritor Euclides da Cunha. Mas levarei à
Mesa Diretora a sugestão de V. Exª.
Há um orador escrito, o Senador Marco Maciel;
contudo, S. Exª não está presente. Assim, chamamos
para uma comunicação inadiável o Senador Expedito
Júnior. Depois, falará o orador inscrito Mário Couto.
Senador Expedito Júnior, V. Exª, que representa
Rondônia e o PR, tem a apalavra para uma comunicação
inadiável, por cinco minutos, nos termos regimentais.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu gostaria de iniciar o meu pronunciamento
fazendo um agradecimento ao Governador do meu Estado, Ivo Cassol. Ontem, ele fez uma reunião com praticamente todos os sindicalistas de Rondônia, para ajudar
na manifestação que farão os servidores no dia 16 de
setembro, quando será votada a PEC da transposição
dos servidores públicos do meu Estado. Eu não poderia
deixar de fazer esse registro, porque há muito tempo não
víamos, no palácio da capital do meu Estado, a presença
de tantos sindicalistas, representando, é lógico, os ﬁliados
de diversas Secretarias do meu Estado.
E eu aproveito o Presidente Sarney estar presidindo a Mesa. V. Exª é testemunha de quantas vezes
eu busquei o apoio de V. Exª para a votação da matéria
da transposição dos servidores públicos do meu Estado. Vocês conseguiram resolver parte dos problemas
da transposição dos servidores do Amapá. Da mesma
maneira, os servidores de Roraima. E agora o Presidente Michel Temer marcou para o dia 16 de setembro a votação da PEC da transposição dos servidores
públicos do meu Estado.
Presidente Sarney, não tenha dúvida de que é
um resgate com os servidores públicos do meu Estado.
Não tenha dúvida de que estamos dando o tratamento
isonômico, como disse aqui o Senador Mário Couto, a
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paridade com os servidores públicos do meu Estado,
com os servidores públicos de Rondônia. E não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Eu acho
que esse, inclusive, é o papel desta Casa. Eu acho que
esse, inclusive, é o papel do Congresso Nacional.
Nós, agora, Sr. Presidente, estamos organizando essa mobilização que vamos fazer aqui, no dia 16,
Senador Mário Couto – acredito que será a maior mobilização do Estado de Rondônia –, com os servidores,
cobrando e exigindo da Câmara dos Deputados que
dê o mesmo tratamento dado aos servidores dos exterritórios de Roraima e Amapá.
Numa reunião com a bancada e com os sindicalistas, aqui, na semana passada, eu dizia aos Deputados Federais do meu Estado que chegou a hora de
cair a máscara. Nós vamos saber quais são os partidos
que verdadeiramente estão defendendo os servidores
públicos do meu Estado. Eu disse que estava respondendo e falando pelo PR e que falaria também pelo
Democratas e pelo PSDB. Conversei com os Líderes
dos dois Partidos, tanto do PSDB quanto do Democratas, para que nós pudéssemos ver, no dia 16, essa
matéria com 308 votos na Câmara dos Deputados –
nós precisamos da maioria absoluta.
Eu disse aos Deputados Federais que, de acordo
com as votações que serão registradas no painel da
Câmara dos Deputados, se os partidos encaminharem
o voto favorável e nós entendermos que a maioria dos
seus membros votam contra, Senador Mário Couto,
pode ter certeza de uma coisa: vai ter Deputado Federal
que não vai poder andar mais no meu Estado; vai ter
Deputado Federal que não vai poder andar mais em
Rondônia. Em todas as campanhas políticas, isso tem
servido de trampolim para a eleição de muitos políticos
em meu Estado. E o que se vê é esse assunto ser deixado dentro das gavetas, principalmente na Câmara
dos Deputados, onde a matéria está adormecida há
quase três anos.
Fui muito crítico em relação ao Presidente daquela Casa, o então Deputado Arlindo Chinaglia, que,
por mais de um ano e meio, marcava data em cima de
data para votar a transposição, e isso nunca aconteceu. Dizia-se que o Governo Federal era contrário à
aprovação dessa transposição. Ora, o que tem a ver o
Governo com uma emenda constitucional? Se é uma
emenda constitucional, Presidente Sarney, vamos
votá-la. E quem vai promulgar? Quem vai publicar? É
V. Exª, é o Senado da República, são os Presidentes
das duas Casas. E o Presidente da República, o Presidente Lula, vai ter que cumprir a decisão da maioria
destas duas Casas, tanto do Senado...
(Interrupção do som.)

562

Agosto de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
...quanto da Câmara dos Deputados.
Então, eu gostaria aqui de fazer esse registro.
Eu até iria fazer um outro pronunciamento na tarde de hoje, mas vou deixar para fazê-lo... Trata-se do
assunto dos extrativistas, ali no Município de GuajaráMirim. Infelizmente, até hoje, os extrativistas, principalmente do rio Pacaás Novos, que faz divisa com o rio
Negro/Ocaia, no Município de Guajará-Mirim... Há uma
briga ali, Senador Mário Couto. Um decreto legislativo,
um decreto do Estado de Rondônia, assentava ali nossos extrativistas. Infelizmente, hoje há uma discussão,
porque passaram por aquela localidade um índio, dois
índios, três índios...
(Interrupção do som.)
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO)
– Uma discussão, Sr. Presidente, no sentido de que
deve ser feita ali mais uma reserva indígena no Brasil. Desalojaríamos cerca de mais de 300 famílias no
Município de Guajará-Mirim. Mas vou deixar esse pronunciamento para amanhã.
Quero aqui, Sr. Presidente, agradecer a V. Exª,
porque, durante praticamente todo o mês de agosto
– ainda estamos na metade do mês, um pouco mais
da metade –, nossos pronunciamentos foram no sentido de que essa matéria fosse pautada na Câmara
dos Deputados. Vamos dar uma trégua agora, haja
vista que o Presidente da Câmara pautou a matéria
para ser votada no dia 16 de setembro, no próximo
mês. Então, vamos deixar para fazer as cobranças ao
Presidente Michel Temer e aos Deputados Federais,
oito Deputados Federais do meu Estado, porque lá
temos dois representantes do Partido dos Trabalhadores e dois representantes do PMDB... Juntando
PMDB e PT na Câmara dos Deputados e aqui no
Senado, certamente temos a maioria absoluta para
votar qualquer matéria, desde que precise de maioria absoluta.
Então, faço aqui, Sr. Presidente, hoje, esse agradecimento ao Presidente Michel Temer, mas espero que,
verdadeiramente, ele cumpra com essa pauta do dia
16 de setembro, para que a dignidade seja devolvida
aos servidores, à classe operária do meu Estado, aos
servidores públicos do Estado de Rondônia.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Expedito Júnior, 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)
– Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Sendo evidente a falta de número para votação
e as manifestações feitas pelos Líderes da Casa, nós
só temos um requerimento para votação, de votação
simbólica.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.019, DE 2009
Requerimento nº 1.019, de 2009, de
autoria do Senador Renato Casagrande, solicitando o encaminhamento do Projeto de
Lei do Senado nº 540, de 2007, à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, já tendo sido instruída pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a
matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, posteriormente, à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens transferidos:
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.
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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.
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
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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.
7
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.
8
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
– 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.
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9
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.
10
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.
11
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,
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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.
12
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.
13
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.
14
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.
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15
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.
16
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.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002,
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de
Execução Penal, determinando que os estabelecimentos penais destinados às mulheres
tenham por efetivo de segurança interna somente agentes do sexo feminino.
Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
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
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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.
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 126, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 126, de 2007 (nº 7.252/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação à alínea
“o” do inciso VII do caput do art. 27 da Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios (altera competências do
Ministério da Defesa).
Parecer favorável, sob nº 525, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
21
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.
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22
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.
23
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.
24
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.
25
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
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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.
26
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.
27
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 400, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 400, de 2009 (nº
500/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Protocolo Modiﬁcativo do
Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias no Mercosul, assinado no Rio de
Janeiro, em 19 de janeiro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.272, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Pedro Simon.
28
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 489, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 489, de 2009 (nº
516/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Hungria sobre o Exercício
de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, assinado em Brasília,
em 27 de setembro de 2005.
Parecer favorável, sob nº 1.273, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Pedro Simon.
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29
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 510, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 510, de 2009 (nº
1.392/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo, por Troca de Notas,
para o Estabelecimento de uma Faixa “Non
Aediﬁcandi” em Zonas Urbanas entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Paraguai, ﬁrmado
em Assunção, em 9 de abril de 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.274, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior.
30
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.
31
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.
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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.
32
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.
33
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.

568

Agosto de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

34
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 320, de 2009, de iniciativa
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
que altera a Lei nº 10.891, de 2004, que institui
a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do
benefício aos atletas-guias dos para-atletas
das categorias T11 e T12.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 331, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 331, de 2009 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 1.230, de 2009,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador
Jose Nery), que altera o § 1º do art. 8º da Lei
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e o inciso I do art. 6º da Lei nº 10.259, de 12 de julho
de 2001, para atribuir legitimidade às pessoas
jurídicas sem ﬁns lucrativos para ajuizarem
ações nos juizados especiais cíveis.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra o primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia, o Senador Mário Couto.
Antes de dar a palavra ao Senador Mário Couto,
quero comunicar à Casa e ao Senado que, hoje pela
manhã, às 11 horas, recebi da Fundação Getúlio Vargas, em companhia de alguns Senadores, o trabalho
ﬁnal de reestruturação da Casa a que Mesa se comprometeu a oferecer ao Senado, neste ano.
É um trabalho de grande profundidade. A Fundação Getúlio Vargas é hoje uma das cinco grandes
entidades que, no mundo inteiro, são consideradas
de assessoria e de centro de pensamento, e fez um
trabalho de grande dedicação, no qual empregou vinte proﬁssionais, professores de alto nível, além de
coordenadores. E o resultado eu vou ler somente em
síntese – Senador Mário Couto, perdoe-me –, as conclusões a que chegamos, já sendo o relatório, a partir
de hoje, disponível na Internet a todos os Senadores,
funcionários e a todo o povo brasileiro.
No nível estratégico, a Fundação propõe que as
atuais 41 assessorias sejam reduzidas para 13. A proposta também reduz para 6 as diretorias, que eram 35.
Isso no nível estratégico, que é o nível mais alto.
No nível intermediário, as assessorias, que eram
89, são reduzidas para 19, e a redução no quantitativo,
de 70, portanto, uma redução de 79%. Nas cheﬁas,
que atualmente são 95, a proposta é reduzir para 81,
e a redução é de 15% do nível.
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No nível operacional, temos atualmente 5 assessorias e 379 cheﬁas. A proposta é para que não tenhamos nenhuma assessoria e 240 cheﬁas. A redução
em número de assessorias é de 100% e de cheﬁas
de 37%. Na parte da estrutura, a redução prevista nos
cargos de cheﬁa é de 43%.
Há também redução de custos ou de ﬂuxo operacional. Redução de custos na utilização da infraestrutura, de custos com serviços terceirizados, redução
de custos com processos de compras e contratações,
redução de custos com despesas de custeio de serviço gráﬁco do Senado, redução de custos com a racionalização dos benefícios dos servidores. A previsão é
de uma redução de custos de R$376.400.000,00 por
ano. Em relação ao orçamento, a redução de custos é
de 13%, e de 22% em relação aos custos possíveis de
variação. Portanto, a economia proposta é de 43%.
O detalhamento que vamos publicar está disponível na Internet, no site do Senado. Ele importa
numa série de medidas e constitui uma mudança radical na estrutura do Senado, com uma redução de
cerca de 43%.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – A
Senadora Ideli primeiro.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Agradeço, Senador Suplicy.
Presidente, V. Exª presta contas ao plenário da
Casa do trabalho entregue pela Fundação Getúlio
Vargas referente às mudanças na administração do
Senado da República.
A bancada do Partido dos Trabalhadores também
apresentou uma série de proposições que vão desde
projetos de lei a projetos de resolução. E eu queria
inclusive aqui, Sr. Presidente, fazer o registro, porque
há muita fala, muita cobrança, e todos nós sabemos
que o Senado da República precisa efetivamente de
mudanças, precisa de ter a estrutura modiﬁcada, para
que não tenhamos a repetição de fatos lamentáveis,
como infelizmente tem sido divulgado, apresentado à
opinião pública, através da imprensa.
Se não houver cooperação e determinação principalmente daqueles que estão na responsabilidade
de dar andamento às propostas, as mudanças não
vão acontecer.
Se V. Exª me permite, informo que há o Projeto
de Resolução nº 29, de autoria do Senador Eduardo

AGOSTO 2009
36794

Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Suplicy, que veda pagamento a servidores por participação em comissões do Senado. Esse projeto, que é de
fevereiro, está aguardando parecer do Relator, Senador Pedro Simon. Então, seria um bom momento para
que o Senador Pedro Simon, de uma vez por todas,
apresentasse o parecer, para que pudéssemos votar
uma matéria que incide nos gastos do Senado, como
a que o Senador Eduardo Suplicy apresentou.
Há ainda um projeto de resolução do Senado que
distribui as responsabilidades entre outros membros da
Mesa Diretora sobre aquilo que está hoje centralizado
e consolidado apenas na 1ª Secretaria. Esse projeto
foi de iniciativa da Bancada do PT e está na Comissão de Constituição e Justiça. Vejam, é uma matéria
importante que distribui responsabilidades; distribui
responsabilidade, inclusive, sobre a administração ﬁnanceira da Casa. Contudo, ela aguarda designação
de relator, Sr. Presidente. Por que não é designado
Relator, para deliberarmos sobre uma matéria importante como essa?
Há outro projeto de resolução do Senado, que
é o de nº 37, também de autoria da Bancada, que
institui o Colégio de Líderes como instância para darmos acompanhamento e monitorarmos as atividades.
Também está na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania aguardando designação de relator.
Há ainda o Projeto de Resolução do Senado nº
38, de autoria do Senador Aloizio Mercadante, que
estabelece limite temporal para o exercício do cargo
de Diretor-Geral e demais diretores da Casa. Matéria
importante, até para não termos a permanência de um
ou mais personagens durante tanto tempo em cargos
tão importantes. Também está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aguardando designação
de relator.
E, por último – registro que é de autoria do Senador Tião Viana –, há o Projeto de Lei Complementar nº 315, que limita despesa de pessoal do Poder
Legislativo da União, Estados e Municípios, ou seja,
a verdadeira Lei de Responsabilidade Fiscal do Poder
Legislativo.
Citei aqui, Sr. Presidente, cinco matérias que ou
foram de iniciativa da Bancada, ou foram de iniciativa
de parlamentares do PT. Todas elas paradas! Todas
elas ou sem relator designado, ou sem parecer para
ser votado. Portanto, Sr. Presidente, acho que deveria
haver uma deliberação. Deveríamos fazer um apelo
ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que designe os relatores. Quem é relator que
apresente o parecer, como é o caso do Senador Pedro
Simon e do Senador Expedito Júnior, porque matérias
como essas, que implicam mudanças, transformações
efetivas dos procedimentos dentro da Casa, são todas
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importantes; e seria uma demonstração clara de vontade do Senado de passar a limpo todos esses episódios e mudar a estrutura.
Sem mudar a estrutura, mudando-se, como alguns querem, apenas os personagens, poderemos
ter a repetição dos fatos e não a transformação dos
procedimentos aqui da Casa.
Era isso, Sr. Presidente: queria até aproveitar a
prestação de contas do trabalho da Fundação Getúlio
Vargas, que foi contratada pela Mesa Diretora, para
fazer um apelo no sentido de que sejam designados
os relatores; que quem é relator apresente o parecer;
e que, efetivamente, a mudança da estrutura da Casa
aconteça no menor prazo de tempo possível.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Ideli, independentemente da votação dos
projetos, mandarei encaminhar à Comissão Diretora
da Casa, que vai examinar a proposta da Fundação
Getúlio Vargas num prazo de dez dias – porque, a partir
de agora, já estabeleci prazos para tramitação dessas
propostas, que naturalmente serão examinadas ou incorporadas pela Comissão Diretora.
Em seguida, voltaremos com a proposta ﬁnal à
Mesa, que será votada pelo plenário da Casa, uma
vez que quero dividir a responsabilidade com todos os
meus colegas sobre a votação dessa modiﬁcação fundamental, porque ela vai implicar muitas transformações
e algumas resistências e vai, naturalmente, exigir de
cada um de nós um trabalho, uma decisão política de
implantá-las. Portanto, quero o respaldo do plenário,
para que se possa, imediatamente, fazer isso.
Peço desculpas ao Senador Mário Couto pela
demora. Vou conceder a palavra...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, queria até, aproveitando a oportunidade, transferir a minha fala ao Senador Sérgio Guerra, Presidente
do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pois não.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador José Sarney, gostaria de solicitar
a V. Exª... V. Exª mencionou que o estudo da FGV vai
ser colocado no site do Senado. Agradeço se puder
ter acesso ao estudo inteiro, porque gostaria, inclusive,
pessoalmente, atendendo à conclamação de V. Exª, de
me comprometer a estudá-lo, nesse prazo que V. Exª
deu, de dez dias, para poder formular as sugestões e
a avaliação, já que ainda não o conheço.
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Sugiro a todos que também venham comprometer-se a estudar, para que depois não tomemos as
decisões... Mas sei que há, da parte dos servidores do
Senado, uma preocupação e a vontade de conhecer o
estudo, para fazer sugestões e assim por diante.
Com respeito aos projetos de resolução que a
Senadora Ideli Salvatti mencionou, acho todos eles
muito positivos. Gostaria de mencionar que o projeto
de resolução que apresentei no dia em que V. Exª, em
junho ainda, fez um pronunciamento sobre as iniciativas
desta Casa... Eu havia apresentado aquele projeto de
resolução que se refere à transparência completa: relação de servidores, função, lotação, o que já está no
Portal de Transparência do Senado. Mas há o item da
remuneração dos servidores, que está na Comissão
de Constituição e Justiça. O Senador Antonio Carlos
Júnior é o Relator.
Gostaria de conclamá-lo a logo apresentar seu
parecer. Sugeri, inclusive, que dialogue com o Prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que adotou medida
de natureza semelhante para todos os servidores do
Município de São Paulo.
Houve servidores que foram à Justiça, para tentar
impedir, mas ele ganhou no Tribunal de Justiça, uma
vez que foi assegurado o conceito de que à população se deve conferir o direito de saber a remuneração
daqueles que são pagos pelo povo.
Finalmente, Presidente José Sarney, tenho feito
sugestão a V. Exª, com respeito às questões que tramitam, inclusive, as representações no Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar. Gostaria aqui de formular
uma sugestão: quem sabe – V. Exª reﬂita a respeito –,
antes mesmo que o Presidente, Senador Paulo Duque,
coloque para apreciação amanhã os recursos no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, possa V. Exª, ou
mesmo qualquer outro que porventura tenha ali representação para ser apreciada ou recurso apresentado,
como no caso do Senador Arthur Virgílio, dispor-se,
antes da votação do recurso, a ir à Comissão e ali responder a quaisquer perguntas, a fazer as explicações
– V. Exª já o fez aqui no plenário, mas sabe que foram
externadas dúvidas.
Quem sabe o aprofundamento das questões todas envolvidas pudesse ser apreciado num clima de
tranqüilidade. E aí então votado o recurso. É sugestão
que formulo ao Conselho de Ética e a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quanto a projeto da Fundação Getúlio Vargas, ele
está disponível na Internet a partir de hoje
Quanto à segunda sugestão de V. Exª, eu sou
impedido porque sou parte para manifestar sobre o
assunto.

AGOSTO36795
2009

Quarta-feira 19

Com a palavra, o Senador Wellington Salgado;
em seguida, o Senador Tião Viana.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria apenas registrar neste momento que eu
tendo tido a oportunidade de conviver com V. Exª desde antes de V. Exª ser candidato a Presidente desta
Casa. E quem conhece V. Exª e a sua história sabe que
em toda a sua vida V. Exª foi um conciliador, sempre
conciliador. Tivemos momentos difíceis com outros líderes conversando, e eu nunca vi, por parte de V. Exª,
nenhuma idéia de vingança, de angústia, de tristeza,
de não administração, de entender o momento político
que nós estamos vivendo. E com toda essa pancadaria que V. Exª vem sofrendo (não encontro outra palavra), V. Exª consegue trabalhar, consegue acreditar
na melhora do Senado Federal, consegue vir aqui dar
explicações sobre a administração que está fazendo.
Quer dizer, demonstra cada vez mais que toda a sua
história, que sempre foi de conciliação, V. Exª a continua praticando até os dias de hoje.
Então, queria deixar registrado que tenho uma
honra muito grande de estar neste Senado Federal tendo V. Exª como Presidente. Não queria deixar passar
que realmente V. Exª demonstra que a maturidade de
um grande político pode chegar, passando por tudo isso
que nós estamos passando, continuando a acreditar no
caminho que tem que seguir, na melhora do Senado
Federal, ouvindo outros Senadores, prestando contas
aqui para a Nação e para os demais Senadores.
Então, eu não queria deixar passar este momento
sem demonstrar o que eu estou sentindo agora ao vêlo mostrar todo o trabalho que está sendo feito, apesar
de tanto tumulto acontecendo na vida de V. Exª.
Só isso que eu queria dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Agradeço a generosidade de V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM - MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Tião Viana e, em seguida, ao Senador Jayme Campos.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente José Sarney, eu
faço uma solicitação de consideração da Mesa sobre
matéria que está na pauta. Trata-se da PEC nº 13, de
autoria do Senador Sérgio Zambiasi... Não, Giovanni
Queiroz, se não me falha a memória. É uma matéria
que diz respeito à revisão para autorização de criação de municípios no Brasil, alterando a Constituição
Federal.
Até 1996, nós tínhamos algo equivocado, uma
verdadeira farra para a criação de municípios, que
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atendia a vaidades. Hoje, nós temos um assunto sério a ser tratado. Há uma necessidade. Há localidades
com mais de 50 mil habitantes, com absoluta independência econômica, cumprindo todos os quesitos
legais em qualquer lugar do mundo para a criação de
municípios, e nós não temos essa matéria regulamentada, decidida pela Constituição Federal como uma
matéria revisada.
Então, o apelo que eu faço é esse.
Nós temos vilas que estão a mais de 340 quilômetros do município-sede, e essa matéria não é decidida pelo Parlamento brasileiro.
Então, é uma dívida nossa a se tratar na Constituição Federal. Faço um apelo para que, na primeira
oportunidade, seja tratada com líderes e com o plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu encaminho à Secretaria-Geral da Mesa para as
providências necessárias a atender a solicitação de
V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não vou tomar o
tempo, mas eu queria registrar aqui a presença de
vários companheiros nossos do Mato Grosso que visitam hoje o Senado Federal. São pessoas da região
do médio-norte, da cidade de Alto Paraguai. Aqui está
presente a Prefeita da cidade, Drª Diane, bem como os
Vereadores Giba, Jason, Ivo Ramos, Júlio Magalhães,
Milton Campos e o ex-Prefeito Alcenor.
Certamente, a presença dos senhores aqui nos
honra sobremaneira. Sejam bem-vindos à Casa do
Povo, que é o Senado Federal! Um abraço a todos os
senhores! É um prazer muito grande recebê-los aqui,
no Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra, o ilustre Senador Sérgio Guerra.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ao longo
do dia de ontem, eu não tive oportunidade de estar
na sessão do Senado. Quando cheguei a Brasília, li
amplo noticiário sobre o pronunciamento do Senador
José Sarney, cujo tema central eram denúncias publicadas em jornais brasileiros – de maneira especial, em
O Estado de S. Paulo – que envolviam membros da
sua família. E, com a atitude do Presidente Sarney de,
não como Presidente, mas como Senador, fazer certos
comentários, sobre eles me permito tratar.
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Faz muitos anos, elegi-me Deputado Federal pela
primeira vez. Antes disso, fui por duas vezes Deputado
Estadual e, por três vezes, Secretário de Governo em
Pernambuco. No primeiro mandato, líder da oposição,
quando o PMDB era uma aliança de todos os partidos.
No segundo mandato, como Secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do então Governador
Miguel Arraes, quando Jarbas, Arraes, Marcos Freire
e grandes lideranças pernambucanas se reuniam num
único partido também, porque o PMDB tinha essa característica de frente, que depois foi se reduzindo.
Desde muitos anos, conhecemos o Presidente
José Sarney na minha família. Meu pai foi da antiga
União Democrática Nacional. Foi Presidente do partido em Pernambuco, Deputado Estadual muitas vezes,
Deputado Federal também. Meu irmão, depois, Deputado Federal por duas vezes, a primeira vez com 23
anos; depois, Deputado Estadual, Secretário do Governo Jarbas Vasconcelos na Prefeitura Municipal de
Recife e assessor do Governador Jarbas Vasconcelos
no Governo do Estado de Pernambuco.
Fiz a minha vida parlamentar e ﬁz, ao mesmo
tempo, como Deputado Federal, vida executiva, na
medida em que fui Secretário, por três vezes, de três
governos diferentes (duas vezes no Governo Miguel
Arraes, uma vez no Governo Jarbas Vasconcelos).
Nos anos em que fui Secretário, ordenador de
despesas, presidente da empresa de Suape... nos
meus mandatos de Secretário nunca se deu uma única denúncia contra o meu mandato, o meu exercício.
Nunca houve uma denúncia sequer. Tampouco nenhuma reclamação nos Tribunais de Contas.
Não é pouco. Cinco ou seis anos de mandato
executivo sem uma única reclamação, nenhuma acusação, de um político que nunca fez questão de falar
o seu ponto de vista. Eu sempre fui capaz de dizer o
que penso. Conciliador por natureza, fui também aﬁrmativo o tempo todo.
Deputado Estadual em duas legislaturas; Líder
do PMDB por três anos seguidos; depois, líder do PSB
na Câmara; depois, Deputado Federal por três legislaturas; depois, Senador eleito, junto com o Senador
Marco Maciel, na eleição de Governador de Jarbas
Vasconcelos.
No meu segundo ano de mandato, fui indicado
para a Comissão Mista de Orçamento e fui relator de
estradas. Durante quatro dias, discuti o meu relatório, que foi aprovado por unanimidade, por todos os
partidos.
Depois, amigo de Ricardo Fiúza, colaborei com
ele, Deputado Ricardo Fiúza, que faleceu há dois anos.
Num grande tumulto nacional, fui relacionado entre
aqueles parlamentares que precisavam prestar contas
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da sua atuação na Comissão Mista de Orçamento perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
Eu sou um político democrático. Enfrentei os
desaﬁos que apareceram. Fui para uma determinada
participação em audiências que eram transmitidas pelo
Brasil inteiro. A minha audiência se deu com a presença
de todos os partidos. Foi a primeira e única audiência
das primeiras e mais importantes audiências aprovadas
não apenas pelo Congresso, mas também pela opinião
pública. Levantamentos feitos naquela época por um
órgão brasileiro de opinião pública aﬁrmaram que o
único depoimento público feito na televisão brasileira
e aprovado pela população foi o que eu ﬁz.
Alguns Senadores aqui presentes estiveram lá:
Senador Eduardo Suplicy, por exemplo; Senador Aloizio
Mercadante, que não está agora... O Senador Mário
Covas estava lá. Grandes representantes da democracia brasileira estiveram presentes naquele meu
depoimento, ao término do qual fui elogiado por todos,
inclusive por meus adversários. Consensualmente
elogiado, inclusive pela imprensa, inclusive pelas televisões nacionais.
Ao término da chamada Comissão Parlamentar de
Inquérito, a conclusão foi a de que, sobre o Deputado
Sérgio Guerra, não havia razão para formar processo
ou prosseguir a investigação. Nenhuma conclusão,
nenhuma evidência, nenhuma interpretação que não
fosse esta: sobre o Deputado Sérgio Guerra não havia
o que investigar, além daquilo que tinha sido visto e
comprovadamente rebatido.
É claro que passei por maus momentos – não
gostaria de passar por eles nunca mais –, mas é evidente que eu não fugi deles. Eu fui lá e dei os meus
argumentos, no meu primeiro mandato de Deputado
Federal. Falei dez horas seguidas, e todos me elogiaram ao término da minha palavra, sem exceção. Outros
não apareceram, não foram sequer citados – foram comentados, mas não foram citados. Eu fui citado, apresentei-me para a investigação, cumpri com as minhas
obrigações e tenho a honra de ter feito isso.
Pensei em deixar a vida pública, porque aquele
era um processo brutal, que eu reconheço brutal, um
verdadeiro ataque especulativo. Mas eu encarei isso
tudo, eu enfrentei isso tudo. Dois anos depois, me reelegi Deputado Federal, com uma votação muito maior
do que a que eu já tinha tido na primeira.
A seguir, o Deputado Luiz Eduardo Magalhães e
o Senador José Sarney, então Presidente do Senado,
formaram uma comissão para reestruturar o sistema de
orçamento no Senado. Dessa comissão participaram
vários Senadores que aqui ainda participam do Senado.
Volto a falar do Senador Suplicy, do Senador Aloizio,
do ex-Senador Amin. Foi indicado para Presidente da
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comissão de sete ou oito Deputados e Senadores, julgados qualiﬁcados para discutir a matéria, o hoje Prefeito José Fogaça, indicado pelo Senador José Sarney;
para Relator da comissão, foi indicado pelo Deputado
Luiz Eduardo Magalhães o então Deputado Sérgio
Guerra, que aqui está presente, falando hoje.
Desenvolvi minha atividade parlamentar o tempo todo. Nenhuma acusação. Moro na mesma casa,
do mesmo jeito, tenho quase os mesmos amigos. Só
não posso dizer que tenho as mesmas convicções
porque quem pretende ﬁcar no mundo de hoje com
as convicções exatamente como são o tempo todo,
evidentemente, perde a lucidez. Eu as renovei e continuo renovando-as, mas no mesmo campo. Nunca fui
governista, nunca apoiei governo por apoiar. Na minha
vida, eu tive muito mais momentos de oposição do
que de governo.
Continuo assim e espero sair disso nas próximas
eleições com a ajuda do povo, como muita gente do
Brasil espera. Mas uma coisa é certa: tomei uma lição
que não vou esquecer nunca. A melhor circunstância,
a circunstância que vale a pena, não é a circunstância
do preconceito nem a do prejulgamento, muito menos
a da omissão. O que vale a pena é assumir posições,
defendê-las e sustentá-las; enfrentar o combate, traválo com coragem e determinação até que o resultado
se conﬁrme. Nada de omitir o direito para o combate,
o direito para a discussão, de impedir que ele se dê.
Nenhum pretexto para isso.
Nunca, na minha vida, cassei o mandato de ninguém, por uma questão íntima. Acho que o Senado
não é para isso, que a Câmara não é para isso, que
o Parlamento não é para isso. Se, para ser Senador,
tenho de cassar mandatos, não serei Senador nunca,
nem Deputado, nem parlamentar. Acho que esse é o
campo da Justiça e não o campo do Parlamento. Porém, todo enfrentamento deve se dar, toda discussão
deve ser feita. É claro que há muita injustiça, muitas
aﬁrmações que não se comprovam; que se desenvolvem muitos ataques especulativos. Isso tudo é verdade,
mas para que esta democracia na qual vivemos valha
a pena para a gente que tem conﬁança no que faz, o
importante é que a discussão seja aberta, que não se
use a aritmética, que não se use o direito simples da
maioria. A maioria é conjuntural; a Justiça não. Fundamentos democráticos são muito mais importantes do
que aﬁrmações precárias de maiorias eventuais que
muitas vezes escondem objetivos que não são democráticos. Essas lições, a história já nos deu dezenas
de vezes, para trás, de forma dramática, aqui no Brasil
também e fora dele.
Agora, o que eu não aceito, eu não admito de
forma alguma é o expediente de transformar Senado
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democracia, Senado Parlamento, num quadro em que
as pessoas, a pretexto da discordância, promovam a
revanche, promovam a ameaça, promovam a distribuição fortuita de notas e informações fraudulentas para
ameaçar quem quer que seja.
Eu não tenho coragem física para enfrentar o
Senador, meu amigo, Wellington Salgado. Eu não teria
nenhuma chance de lutar com ele, nem vontade para
isso, mas eu discuto com ele o que ele quiser em qualquer lugar e não vou ﬁcar inimigo dele por isso. Como
com qualquer outro Senador aqui. Não ﬁz na minha
vida inteira uma acusação, sequer, a uma pessoa que
não pudesse provar. No Senado – estamos aqui há
seis anos –, não me lembro de ter feito ataque pessoal a quem quer que seja. Combate, enfrentamento,
ﬁzemos o tempo inteiro, mas agressão, ameaça, isso
não é coisa de gente séria, isso não é coisa de democrata, de nenhum partido.
Eu não sou contra os chamados grupos de pressão, contanto que a pressão se dê pelas ideias e não
pela agressão; contanto que o combate se dê pela
discussão e não pela ameaça. Grupos que trabalham
assim não são democráticos, não merecem estar sentados aqui e manter os seus mandatos de Senadores.
Os que trabalham assim deviam se apresentar assim à
opinião pública, sustentar os seus pontos de vista nas
eleições que virão daqui a pouco. Vamos deixar que o
povo decida, vamos deixar que o povo escolha.
E é do ponto de vista do povo que me preocupa, neste instante, a questão do Senado. Um Senado
com 70%, 80% de julgamento abaixo da crítica; dá
para conviver com isso? Senadores que não andam
nas ruas porque são mal vistos; dá para conviver com
isso? Um julgamento total de que todos estamos, de
alguma maneira, comprometidos com muitas coisas
que não são verdadeiras – mas que outras são verdadeiras o são – com responsabilidades de um tamanho
ou de outro, mas gerais; nada disso. O nosso grau de
comprometimento não é igual. Uns são mais, outros
são menos comprometidos. Uns sempre mandaram
aqui, outros nunca mandaram aqui, como, por exemplo, o Senador Sérgio Guerra. Eu nunca mandei aqui.
Eu tenho relação de amizade, estima e consideração
pelo Presidente José Sarney, mas jamais lhe ﬁz um
pedido pessoal; nem ao Senador Renan, que também
foi Presidente; nem ao meu Líder Arthur Virgílio ou ao
meu companheiro Tasso Jereissati. Eu nunca ﬁz isso.
Eu sempre defendi os pontos de vista que eu tenho.
Muitas vezes, eles são bem aceitos; outras, não.
Presidente de um Partido complexo, eu aposto, trabalho, durmo e acordo para que esse Partido
tenha unidade, objetivos e consistência democrática.
Respeito a opinião de todo mundo. Todos podem falar
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e todos devem ser ouvidos. Tenho imensa diﬁculdade
para decidir entre companheiros, mas, desde que a
decisão se dê no interesse mais amplo, democrático,
sou capaz de tomá-la.
Não foi fácil para mim pedir ao Presidente José
Sarney que se afastasse por sessenta dias. Talvez eu
tenha sido dos últimos a apoiar essa idéia. Jamais lhe
ﬁz uma crítica pessoal. Tenho por ele estima e consideração pessoal, repito, e também por sua ﬁlha, de quem
me considero amigo. Não misturo a relação pessoal
com a relação política.
Do ponto de vista político, eu descobri, quando
começamos a discutir em quem votar para Presidente do Senado – e eu estava junto com Arthur Virgílio
– que não era possível votar na chapa do Presidente
José Sarney, porque a discussão que nós tivemos,
ou que começamos a ter, não foi como o Presidente José Sarney esperava que fosse; até, na minha
opinião, torceu que fosse. A gente estava obrigado a
fazer um padrão de discussão que para o PSDB não
servia. Não estou condenando os que o ﬁzeram, mas
para nós não servia.
Nós nos afastamos e votamos no PT. Nada mais
complicado para nós. Vamos enfrentar o PT daqui a
pouco. Temos discordâncias diárias com o Partido dos
Trabalhadores, mas votamos no candidato do PT e não
nos arrependemos disso. Não porque o nosso coração
fosse mais dele do que do Presidente José Sarney,
mas porque nós entendemos que, naquele instante,
era o melhor caminho para o Congresso, para que o
Congresso quebrasse toda uma tradição, toda uma
base, que não deve ser atribuída a José Sarney ou a
ninguém isoladamente, mas a um conjunto, base da
qual participamos nós com mais intensidade ou com
menos intensidade, com mais responsabilidade ou com
menos responsabilidade. Mas uma base que não dá
para sustentar do ponto de vista público.
Não é questão de um jornal, dois, três ou quatro;
de um jornalista ou de dois, três ou quatro. É uma questão do que pensa a população brasileira. E não é só a
elite que encontramos no aeroporto. É o povo inteiro que
nos pergunta: “O que vocês vão fazer desse Senado?
O que vocês estão fazendo nesse Senado?”
Daqui a um ano e meio, ou menos do que isso, já
temos de andar por aí para dizer em Pernambuco, no
Ceará, em todo lugar: “Eu quero ser Senador para fazer
isso ou aquilo. Prometo à população que vou trabalhar
dessa forma para produzir esse resultado.”
Eu, sinceramente, não sei mentir. Sou um mentiroso de péssima qualidade. Não vou fazer isso. Se
não houver o que dizer, o que prometer, o que discutir, como criar um ambiente favorável ao voto, tenho
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certeza de que nenhuma das nossas campanhas será
vitoriosa.
Não dá para este Senado funcionar assim. Infelizmente, as medidas que estão sendo tomadas agora
deveriam ter sido tomadas há muito tempo. É claro que
o Presidente José Sarney sofre um ataque muitas vezes
injusto. Mas é claro que esse ataque não foi tratado de
forma democrática aqui. Não é importante, Presidente,
que os acontecimentos que não tenham a ver exatamente com a vida do Senado levantadas contra José
Sarney ou contra a sua família, não sejam exatamente
assuntos do Senado? Não é verdade!
O Presidente do Senado ou o Senador Sérgio
Guerra ou o Senador Arthur Virgílio são homens públicos. Tudo o que acontecer comigo, com o Arthur, com
o José Sarney, com o Senador Jarbas Vasconcelos é
questão pública e nós temos de esclarecê-la. Se vamos
cassar alguém? É claro que não. Se vamos discutir esses fatos? É claro que sim. Se os fatos são fracos, eles
vão ceder; se não se sustentam, se não têm conteúdo,
eles não agüentam. Se eles têm realidade, verdade,
eles vão surgir e vão se consolidar. Essa é a lição da
democracia, dos Parlamentos. Não há outra.
E eu tenho pelo Presidente José Sarney muita
estima, sincera. Esse negócio de falar e não pensar não
é da minha natureza. Agora, o Presidente José Sarney tem uma biograﬁa. Eu o conheci há muitos anos.
Eu menino e ele já um pouco mais velho do que eu.
Foi e é um homem democrático. Ele deu várias lições
aos brasileiros. Dirigiu uma transição dramática; foi o
Presidente da República; fez tentativas relevantes de
mudança econômica; tentou ajudar as regiões, entre
elas, a minha, o Nordeste; sempre foi cordial, sempre
foi absolutamente civilizado, tem espírito público, tem
respeito pela cultura do seu País, ele próprio contribui com ela. É um brasileiro que merecia uma boa
imagem para o seu País e para ele próprio. Mas não
estamos fazendo isso aqui. Nós estamos destruindo
a imagem do Presidente José Sarney, e nós estamos
nos destruindo também. Nós estamos nos afundando
progressivamente em um prodígio de insensibilidade.
Amanhã vamos votar no Conselho de Ética. Qual era
a diferença em botar no Conselho de Ética um Presidente que pudesse honrar o Conselho de Ética, que
tivesse capacidade de discernir, que se impusesse
pela autoridade, pelo respeito e pela sua própria vida?
Não estou falando mal do Presidente atual, mas ele
não tem essas qualidades. Poderia ser alguém que
chegasse lá e pelo seu peso atribuísse ele próprio
valor ao Conselho de Ética. Isso se os critérios para
formação do Conselho não fossem aritméticos: PMDB
tem quatro; não sei quem tem três; se o PT não votar
“sim”, vai acontecer assado.
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Será possível? É esse o nosso papel? É isso que
estamos fazendo aqui?
São interesses externos ao povo, à população
no sentido mais geral, à democracia, ao Congresso
e aos partidos como verdadeiros partidos. São interesses de grupos, grupelhos que vão se acomodando
nos seus interesses com cotoveladas de para um lado
e para o outro.
Nada disso se fez.
Fala-se em tropa de choque. Não tenho nada de
pessoal contra os que estão citados – até alguns são
meus amigos – mas não pode haver tropa de choque.
Choque de quê? São pontapés? Ameaças? Não vale!
Ideias sim! Vamos discutir nossas ideias.
Ora, o PT foi um Partido que surgiu de uma luta
das mais brilhantes da história democrática de todo o
Ocidente. Um grande Partido, que surgiu do povo. Seu
Presidente da República saiu lá de Pernambuco, da
pobreza, virou Presidente da República; instalou um
grande movimento sindical no Brasil e está aí presidindo essa besteira, dizendo coisas como disse ontem a
respeito de um papel e de uma agenda de candidata
à Presidência da República e de uma ex-diretora de
uma instituição pública. Que País é este?
Porém, a conta toda ﬁca aqui no Congresso. O
Presidente vai lá e diz: Vocês estão vendo, os Senadores não sabem trabalhar. Esse pessoal não fala sério. E o Presidente da República estava falando sério
quando defendeu a Ministra Dilma, no episódio da
moça, da Receita, que prestou depoimento, hoje, cujo
único erro foi falar a verdade? Ela estava lá, intimidada,
mas não deixou de dizer o essencial: que uma Ministra
de Estado, do principal Ministério do Governo, foi lá
para interferir a favor de um grupo. Não importa que
o grupo seja A, B ou C; seja de minha Liderança, de
Arthur Virgílio, de José Agripino ou de José Sarney. O
que importa é que não podia fazer isso! Não tinha de
ir perguntar à Receita nenhuma quando é que terminaria a investigação contra quem quer que fosse. Que
Presidente é esse? Que democracia é essa? Que Ministra é essa?
A única pessoa que não tem o que explicar é a
moça da Receita. Essa não tem o que explicar. Essa
é limpa! Disse a verdade; não se afastou dela. Qual
o interesse que ela tinha de inventar? Qual o objetivo
que ela teria de inventar, em uma circunstância dessas,
quando ﬁcou claro, hoje, que ela não queria dinamitar
quem quer que fosse. Ao contrário, a informação que
nós temos é a de que ela é uma pessoa que tem toda
uma cultura política, toda uma vida política mais para
o lado do PT do que para o nosso. Há uma grande
confusão instalada.
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Um democrata como José Sarney vem aqui para
reclamar de um jornal! Pode até reclamar, mas as
questões que o jornal publica devem ser esclarecidas
aqui. Pode até ter razão, mas as questões que forem
publicadas naquele jornal ou em qualquer jornal sobre as quais a opinião pública tem ponto de vista devem ser esclarecidas no Congresso, por todos nós,
especialmente pelo Presidente do Senado, porque é
o Presidente de todos nós e que, quando eleito, teve
o compromisso de todos nós de colaborar com ele e
que tem condições reais, potenciais e históricas para
presidir o Senado do Brasil, como já o fez, de forma
qualiﬁcada.
Então, nós não podemos continuar nesse jogo de
precariedade, de limitações, de improvisações que agridem as pessoas, que ameaçam as pessoas e que não
servem para nada, não constroem coisa nenhuma!
O que constroi as coisas é respeito pelos outros, respeito pelo ponto de vista dos outros, é entender que pode e deve haver discordâncias e caminhar
com elas, é exercer a maioria quando for o caso de
exercê-la. Esmagar, nunca; trucidar jamais; fazer barulho por fazer barulho, também não. Honrar o ponto
de vista do povo.
Algumas pessoas chegaram para mim e disseram:
“Sérgio, o Senador Tasso jamais devia ter pedido desculpas”. Não foi apenas uma pessoa, foram centenas
de pessoas. Ora, o Senador Tasso – eu disse ontem,
digo hoje e direi amanhã – é um grande homem público. Podem ﬁcar certos: foi incompreendido quando
mudou o tom da discussão aqui pela democracia do
Brasil e pela democracia do Senado. Mas deu a todos
nós uma lição de democracia enorme. Suas qualidades são cem vezes maiores do que os seus defeitos.
Uma, duas, três vezes? Não, cem vezes maior! E queria dizer com todo o coração que acusações devem
ser feitas no conteúdo e na forma democrática e com
a responsabilidade pública de quem acusa, assumir
a sua acusação e discuti-la publicamente. Mas por
debaixo do pano, soltando uma notinha por ali, uma
notinha por aqui... Olha, vai acontecer uma coisa com
você, três dias depois acontece, isso é conversa de
vagabundo e não de homem público.
Então, tive a vontade de falar hoje. Talvez não
fosse conjunturalmente recomendável...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me
um aparte, Senador?
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – ...mas
não dá para continuar neste ambiente, continue o Presidente Sarney, não continue o Presidente Sarney; vote
assim um partido, vote assim um outro partido; uns
sejam mais compreendidos, outros não. Todos somos
incompreendidos, todos estamos errando. Quem está
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levando a vantagem, quem está ganhando a discussão é a ação primitiva de gente de quem não pratica
a democracia.
Ouço o Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Sérgio Guerra, eu não esperava de V. Exª outra forma
de pronunciamento, a não ser essa da aﬁrmação e,
ao mesmo tempo, da ponderação, que é também a
sua marca. Considero legítimo que o jornal, em tendo convicções, faça acusações ao Presidente Sarney
como a qualquer outro homem público. E considero
legítimo que se reconheça o direito de o Presidente
Sarney se defender, porque, mais do que um direito,
é um dever o homem público acusado explicando topicamente cada ponto de acusação de que padece.
Estou aqui com um jornal, geralmente a Folha de S.
Paulo, “ANJ completa 30 anos de luta contra a censura”. Até já houve episódios que envolvem censuras
ao Jornal o Estado de S. Paulo. Eu vejo que há um
erro de método e esse erro de método, a meu ver, não
tem servido em nada para ajudar ao próprio exercício
do Presidente Sarney na Presidência desta Casa. É
um erro de método. Eu não fui denunciado ao Conselho de Ética por qualquer coisa que eu tenha feito ou
não tenha feito e, sim, porque eu não silenciei a minha voz, e, sim, porque estava incomodando. Isso foi
dito com clareza: reciprocidade, enﬁm, uma linguagem
que eu não entendo bem. E algumas outras pessoas
foram pinçadas, e V. Exª foi uma delas. Poderia V. Exª
ter tido, no que o Presidente Sarney chamou de agruras, defeitos e até condenações morais e não as teve.
Se não tivesse tomado a atitude que tomou, não teria
sido chamado ao debate nos últimos tempos e no dia
de ontem. Então, é um método. Falam em dossiês. E
é uma coisa noturna, sibilina, covarde, porque fulano
detém dados e eu não detenho, obviamente que tem
vantagem para o fulano. Eu não tenho. Essa administração não pertence a mim. Falam em 15 jornalistas lendo
a vida de todos nós nos últimos 15, 20, 30 anos, nos
nossos Estados, enﬁm. Até gostaria que me dessem
o que leram sobre o mim para ver se eu componho a
minha biograﬁa, enﬁm. Mas não são métodos – V. Exª
tem razão –, de homens públicos, são métodos de pessoas que estão vendo um página da história se virar
por cima delas – essa que é a verdade – e que não
prevalecerão se imaginam que essa fórmula lhes dá
longevidade. Pessoas que se acostumam a consultar
as ruas, de consultar o espírito das pessoas que estão
lá fora imaginando que jeito os senadores serão ou não
serão capazes de dar ao Senado da República. Eu ouvi
hoje com muita tranquilidade a discussão na reunião
de bancada sobre se V. Exª deveria falar ou não. E só
ao ﬁnal, depois de perceber a sua disposição, concor-
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dei, mas é o que eu queria mesmo, que V. Exª falasse
por entender que V. Exª tem o dever e o direito de se
explicar, de não deixar dúvida sobre dúvida. Mas eu
volto, Presidente Sarney, Senador Sérgio Guerra, ao
método. Se V. Exª quiser usar o mesmo termo “agruras”, V. Exª foi chamado ao debate porque resolveu
falar ou não seria incomodado. Se alguém imagina
que isso vai levar este Senado a algum momento mais
saudável na sua vida, está redondamente enganado,
está contribuindo para ser coveiro deste Senado, se
alguém imagina que é possível que se chegue algum
tipo de harmonização das situações e da convivência
aqui dentro por essa via. De repente, alguns – isso é
um equívoco brutal – se arvoram em poderosos, enﬁm
– e a gente já viu cada coisa acontecer – e imaginam
que, por essa via, ﬁcam enfrentando só aquela meia
dúzia de sempre, porque os outros não querem se
intrometer no debate em função do dissabor por que
vão passar. V. Exª ontem me dizia: “Poxa, eu estou
enfrentando problema de saúde, não sei nem se ﬁco
ou se não ﬁco mais aqui. Não sei se vale.” Eu lhe digo
do meu desencanto com isso aqui. Desencanto brutal
mesmo. Eu comentava, ontem, com o Líder Mercadante. Os primeiros quatro anos desse Governo Lula,
de debates nossos aqui, foram debates encantadores.
Nós tínhamos uma outra perspectiva de luta, de ação,
de discutir o Brasil. Agora, denúncia séria, bem fundamentada é para ser examinada, e na hora. E não é
para ser negociada, não é para negociar a minha com a
sua; a sua se não a minha, e se não a minha, também
não a sua. Esse método sepulta o Senado e sepulta
qualquer perspectiva de relacionamento decente entre Senadores aqui dentro, até porque é preciso haver
decência de ambas as partes para se ter uma convivência que seja harmônica, que seja correta. Portanto,
meus parabéns a V. Exª. O tom que V. Exª emprega
é o justo. E V. Exª não é Presidente do nosso Partido
por falta de conﬁança nossa em V. Exª; é Presidente
porque há um conjunto, que, muito majoritariamente,
conﬁa na sua ação, conﬁa na sua integridade e conﬁa
na sua coerência. Conﬁa na sua prudência, mas conﬁa na sua coragem. Não a coragem do nada, do ar,
mas a coragem de quem se assume. V. Exª se porta
como homem público e eu, aqui, o reverencio como o
homem público que V. Exª é. Então, volto a dizer uma
coisa muito simples: o jornal tem o direito de criticar o
Presidente Sarney quantas vezes quiser e a mim se
quiser – mil vezes o Presidente e duas mil, se quiser,
a mim. Tem. Não é proibido disso. Tem. Lutei muito
para que houvesse liberdade de imprensa neste País.
Tem o direito e pode continuar criticando. O Presidente Sarney tem o direito e o dever de se defender e V.
Exª, o direito e o dever de ir à tribuna para não deixar
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pairar dúvidas em relação a quaisquer etapas da sua
vida. Tenho a impressão de que, se isso for entendido com clareza, vamos ter um ambiente muito mais
desanuviado aqui dentro, porque, como está, é uma
brutal ilusão alguém imaginar que grito acaba com alguma coisa. Não acaba. Simplesmente, o que acaba
é resposta adequada, resposta ﬁrme, resposta serena
e resposta verdadeira para quaisquer indagações que
sejam feitas sobre a vida pública dos homens públicos.
A vida privada de homens públicos não me interessa,
mas a vida pública de homens públicos interessa a todos nós. Meus parabéns a V. Exª. Sinto muito orgulho
de tê-lo como Presidente do meu Partido.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Quero
agradecer a palavra do Senador Arthur e creditá-la à
nossa amizade. Estou aqui falando não porque tenho
interesse conjuntural nisso, fosse importante para nós,
do PSDB, marcar um tento de um lado e um tento do
outro. Tenho a convicção íntima – posso estar equivocado – de que é preciso um esforço para melhorar a
mim mesmo e ao Senado de maneira mais ampla.
Senador José Agripino, Senador Jarbas e Senador Tasso. Senador José, pela ordem.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador
Sérgio Guerra, eu quero dizer a V. Exª que não vou
aceitar se, amanhã, alguns órgãos de imprensa disserem que o discurso de V. Exª foi um discurso de
quem baixou as armas, porque tem acontecido, com
frequência, confundirem atitudes sensatas, equilibradas, maduras, democráticas, que muitos de nós têm
tomado aqui, com baixar as armas, como se política
fosse beligerância. O que tem acontecido neste Senado – e olhe que sou Senador já há três mandatos,
tenho uma experiência larga – é que denúncias de fora
para dentro sobre companheiros nossos têm gerado
exacerbações e provocado denúncias aqui dentro,
numa atitude absolutamente deplorável, como se as
acusações intestinas fossem purgar a Casa. Muitas
vezes, coisas fabricadas, cheirando a chantagem, a
injustiça profunda, a meias verdades, nos obrigam a
– o que é próprio do homem público – nos expormos,
a procurarmos nos explicar. O homem público só está
preparado para desempenhar a vida pública quando
está preparado para prestar conta de qualquer ato de
sua vida, com humildade. Se ele é objeto de acusação,
ele tem que estar absolutamente consciente de que ele
tem que se prestar ao esclarecimento. Não que isso
seja favor, é obrigação dele, mas desde que a acusação seja leal, que ela tenha fundamento e que não
seja movida a chantagem. Isso tem acontecido. V. Exª
disse, no começo de sua fala, uma coisa que eu acho
que tem que ser objetivo nosso. Amanhã o Conselho
de Ética deve se reunir para apreciar doze processos.
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A minha Bancada já está com o rumo tomado. Eu não
sei qual vai ser o resultado e vou esperar o resultado
para ver se vale a pena participar desse Conselho de
Ética ou não, porque de uma coisa estou convencido:
denúncias ou acusações contra parlamentares não
podem continuar sendo apreciadas por parlamentares; têm que ser apreciadas pela Justiça, e pela Justiça de forma implacável, para acabar inclusive com
esse processo de destruição intestina no próprio Parlamento. É claro que é penoso Senador condenar Senador, Deputado condenar Deputado, mas, se houve
dolo, tem que haver a condenação, e tem que haver
pela instância certa, correta, que tem que ser a Justiça. Este é o pensamento que eu guardo. Eu quero,
com isso, fazer a apreciação do discurso de V. Exª:
moderno, equilibrado, sensato. V. Exª é um dos bons
valores desta Casa. É Presidente de um partido, de
um grande partido político, um homem que se dá ao
respeito, que resolve comunicar à sua Bancada que
vem fazer uma manifestação, vem abrir a sua alma,
vem expor a seus colegas e à Casa a sua indignação
e o seu desconforto. Agora, ﬁque certo de uma coisa:
V. Exª continua a merecer o apreço da Casa, o apreço
do meu Partido e o apreço do Brasil.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Senador Jarbas.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com
revisão do aparteante.) – Senador Sérgio Guerra, o
seu pronunciamento, como já alegaram os oradores
que me antecederam, Arthur Virgílio e José Agripino,
é grande, como sua atuação aqui nesta Casa. V. Exª
disse que teve dúvidas se deveria, ou não, ir à tribuna
hoje. Foi fundamental a sua presença. O que V. Exª diz,
em linhas gerais? Que essas coisas que reinam no
Senado, no plenário e fora dele, não podem continuar. Não pode continuar porque está levando o Senado
da República a uma total e completa degradação. Não
é mais a questão da mídia. É a questão, como V. Exª
colocou, de forma muito clara, da reação da opinião
pública, do rico, do pobre, do empregado, do desempregado. Há uma repulsa generalizada da população
com relação aos episódios do Senado. E quem viu,
por exemplo, hoje, pela manhã, o episódio da vinda da
ex-Secretária da Receita Federal a esta Casa, pensa
que deve ter piorado mais ainda, ou acentuado mais
ainda, essa repulsa. Os senadores da base governista
se transformaram em verdadeiros delegados de polícia:
intimidaram a senhora Lina, quase que a ameaçaram.
Uma mulher segura, ﬁrme, transparente, determinada,
contou um fato que tem começo, meio e ﬁm contra uma
pessoa que está, reiteradamente, mentindo, que é a
Ministra Dilma Roussef: mentiu com relação ao dossiê
contra o Governo de Fernando Henrique Cardoso – já
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tinha ameaçado, em São Paulo, perante um grupo de
empresários, fazer isso; depois, não teve a coragem de
assumir e deu a explicação, através da Dª Erenice, de
que era apenas um banco de dados; depois, falsiﬁcou
grosseiramente o seu currículo – uma coisa vergonhosa – e disse que não tinha conhecimento. Agora, deve
estar arrependida por ter dito que a ex-Secretária da
Receita Federal havia mentido. A base do Governo fez
o que V. Exª viu hoje. V. Exª participou da reunião da
Comissão de Constituição e Justiça. Não pude estar
lá, mas V. Exª viu. É preciso, Senador Sérgio Guerra,
dizer as coisas com a clareza que V. Exª colocou, sem
agredir e sem abrir mão dos seus princípios. V. Exª é,
por formação, uma pessoa que busca a conciliação
e, muitas vezes, é até mal-entendido. V. Exª sabe disso. V. Exª busca o entendimento, busca alargar uma
visão maior de funcionamento de uma Casa como
esta. Sabemos por que V. Exª foi à tribuna na tarde de
hoje: por causa de uma referência feita aqui, ontem,
pelo Presidente da Casa ao defender-se de mais uma
acusação do jornal O Estado de S. Paulo. Entendo
que é natural, que é legítimo que o Presidente ocupe
essa tribuna do plenário para rechaçar uma denúncia
que considera infundada, mais uma contra ele. Entendo também que não é o local próprio. O local próprio
seria onde correm os processos contra ele, as denúncias contra ele, que é no Conselho de Ética. A base do
Governo diz que esse conjunto é um conjunto frágil de
denúncias, e se é frágil, derrota-se. Ainda hoje, o Líder do Governo, Senador Romero Jucá, ao interpelar
o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
o Senador Demóstenes Torres, disse que estava em
busca de um procedimento para que a Casa pudesse
funcionar bem. E por que não aplicar esse procedimento
no Conselho de Ética? O procedimento no Conselho
de Ética é o mais impróprio possível. O Presidente não
deixa o Conselho funcionar, os membros escolhidos
também não o deixam funcionar, gritam, ameaçam,
levam na pressão. E a gente vai até aonde com isso?
É muito difícil a situação da Casa, Senador Sérgio
Guerra, muito difícil. O pronunciamento de V. Exª é
um pronunciamento que traz luz, que indica caminhos,
porque V. Exª tem sido assim a vida inteira. Quando
aqui cheguei, V. Exª já tinha esse procedimento, e
tem acentuado, tem aprofundado esse procedimento.
É preciso que pessoas com a sua cabeça, com a sua
dimensão possam, junto a outras pessoas aqui dentro,
fazer com que a gente saia desse estrangulamento em
que se encontra o Senado da República. A gente não
pode continuar nisso, dia a dia, com mais denúncias,
com mais cobrança, com mais repúdio nas ruas. Daqui a pouco vai ter Senador sem poder andar. Como
frisou V. Exª, não é só em aeroportos e restaurantes,
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é nas ruas. É aquilo que dissemos: é o rico, é o preto,
é o branco, é o desempregado, é o que tem posses,
é o que não tem posses, todos, questionam o funcionamento desta Casa. Por isso, quero parabenizar V.
Exª, incorporar minhas palavras ao discurso de V. Exª
e, sobretudo, mais uma vez, apresentar minha solidariedade pela sua sobriedade e sua correção.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Agradeço pela palavra, Senador Jarbas Vasconcelos.
Ouço o Senador Tasso Jereissati.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador
Sérgio Guerra, disse aqui o Senador Arthur Virgílio
que se orgulha de ter V. Exª como Presidente do nosso Partido, e eu queria aqui repetir ipsis litteris o que
disse o Senador Arthur Virgílio. E não só pelo seu espírito público, não só pelo seu enorme talento em dar
contribuições à discussão democrática e às discussões
dos temas mais importantes que passam nesta Casa,
mas pela muito especial facilidade também de V. Exª
de organizar as ideias e, em algumas poucas frases,
colocar muito bem o que está ocorrendo. E V. Exª, mais
uma vez, foi extremamente feliz agora. Colocou, de
maneira muito simples, o que está acontecendo nesta
Casa. A imprensa colocou nas ruas – não fomos nós,
da Oposição; ninguém da Oposição fez acusação alguma a nenhum Senador, a ninguém – uma série de
acusações. Por iniciativa nossa, mas, na maioria das
vezes – vamos ser sinceros –, pressionados pela opinião pública, viemos aqui cobrar explicações dessas
denúncias, mas não viemos nunca acusando ninguém,
e sim cobrando explicações dessas denúncias, já que
esta Casa vive dessa opinião pública. O que deteriorou
o processo de vez foi que, em vez de as explicações
virem, veio toda uma série de ameaças, uma série de
intimidações, uma série de provocações para aqueles
que cobravam essas explicações, fazendo com que, de
uma maneira para mim até surpreendente, um homem
com a história de S. Exª o Presidente Sarney, o homem
da grande conciliação da ditadura para a democracia,
viesse se escoltar aqui numa chamada tropa de choque,
que nada mais, nada menos faz aqui do que agredir
e ameaçar os outros companheiros, seja com grito,
com violência, com ameaças ou com dossiês, tornando o ambiente desta Casa, além de irrespirável, muito
mais irrespirável ainda para a opinião pública, que está
assistindo a todo esse espetáculo. Evidentemente, V.
Exª veio aqui agora, mais uma vez, em função de uma
dessas ameaças, fazer essa colocação, de um lado,
muito clara, muito sincera e de coração muito aberto –
e tenha a certeza de que todos aqueles que o ouviram
falar aqui ﬁcaram tocados com o seu depoimento –,
mas profundamente exemplar, porque, se todos que
fossem de alguma maneira acusados de alguma coisa
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ﬁzessem o mesmo e não saíssem aqui de tacape na
mão, agredindo a quem lhe cobrasse alguma coisa,
com certeza esta Casa não estaria vivendo a crise que
está hoje. Esta Casa só vive a crise que está vivendo
hoje em função desse clima que foi criado ao redor de
uma discussão que não tem a menor racionalidade,
que não tem o menor espírito público dentro da discussão e apenas o espírito da agressão, da ameaça
e da intimidação. V. Exª hoje colocou isso com muita
clareza, e eu acho que coloca quase de maneira deﬁnitiva o que deve ser feito para que, de uma vez por
todas, possamos recomeçar a reconstruir a imagem
desta Instituição, tão importante para o País.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Agradeço as palavras do Senador Tasso e ouço o Senador
Flávio Arns.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senador
Sérgio Guerra, quero, por meio do pronunciamento,
deixar também externada a concordância completa,
a absoluta solidariedade com a análise que V. Exª faz
da situação. Eu diria que foi feita com absoluta tranquilidade, segurança, pensando no bem da Instituição,
analisando o que vem acontecendo dentro da Instituição, o papel que vem sendo desempenhado por
Senadores, a questão da tropa de choque, a questão
da condução dos trabalhos no Conselho de Ética, a
investigação, os procedimentos, que deveriam acontecer de maneira absolutamente tranquila, transparente,
segura, como uma rotina que o Parlamento pudesse
desenvolver. Penso, Senador Sérgio Guerra, que sua
abordagem foi perfeita no sentido do encaminhamento
que deveria acontecer para se buscar absoluta tranquilidade, a transparência que a população espera, a
investigação dos casos, o esclarecimento daquilo que,
de forma verdadeira, fundada ou não, vinha sendo levantado, para que haja segurança no trabalho a ser
desenvolvido. Aquilo que o Senador Tasso Jereissati
colocou é o grande objetivo: como podemos trabalhar
em uma instituição tão importante, tão necessária
como o Senado Federal, em um clima de respeito da
população. Existe uma absoluta falta de respeito, falta de credibilidade por aquilo que vem acontecendo
dentro do Senado Federal. Não é culpa da população;
é culpa nossa, porque não estamos conseguindo ser
capazes de lidar, de maneira adequada, com as situações que vêm sendo externadas, principalmente pelos
meios de comunicação. Mas quero dizer a V. Exª que a
abordagem foi perfeita, tranquila, segura, pensando no
bem da Instituição, e esse é o caminho. Teríamos de
seguir, percorrer esse caminho e recuperar o papel de
fundamental importância que o Senado Federal deve
desempenhar para a sociedade brasileira.
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) - Agradeço as palavras do Senador Flávio Arns. Se o Presidente permitir, ouvirei o aparte da Senadora Lúcia
Vânia e concluirei.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Sérgio
Guerra, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer que V. Exª, nesta tarde, com o seu equilíbrio,
com a sua sensatez, transmite o pensamento de todos
que estão nesta Casa. A inquietação que ronda cada
um de nós é insuportável. Acho que nós chegamos ao
ponto em que é preciso dizer um basta a tudo isso. Não
dá mais. Eu acho que é um inteiro desrespeito à opinião
pública, um inteiro desrespeito a nós mesmos o que está
acontecendo aqui. E V. Exª transmite isso com muita propriedade. Portanto, eu o cumprimento, solidarizo-me com
V. Exª e quero que esse discurso sirva não apenas para
que seja feita uma reﬂexão, mas para que tenhamos uma
ação concreta para pôr ﬁm nesta situação que estamos
vivendo nesta Casa. Muito obrigada.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Senador Garibaldi.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Senador Sérgio Guerra, queria apenas dar um depoimento
rápido, porque V. Exª, no início do seu discurso, falou
que havia comparecido à Comissão de Orçamento, e
naquela comissão eu ocupava uma função. Eu era, na
verdade, relator da área social; todas as dotações da
área social passaram por essa subcomissão, da qual
eu fui relator. E V. Exª, que enfrentou algumas acusações com relação ao Instituto Pio Guerra – instituto
que tomou o nome do seu pai –, deu um depoimento
absolutamente claro, objetivo, que não deixou dúvidas.
É tanto que não houve, depois da sua palavra, desdobramentos. E eu não poderia deixar de dizer isso no
dia de hoje, quando V. Exª relembra aquele fato.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Senador Pedro Simon, por favor, com a palavra.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É uma pena,
Senador, que hoje, véspera de uma reunião tão importante que nós teremos amanhã no Conselho de Ética,
o assunto seja um debate de uma matéria superada,
a qual nós não temos ideia de por que está aparecendo. Muito estranho essa forma de querer misturar:
uma hora sou eu; outra hora é V. Exª; outra hora é não
sei quem... Muito estranho isso! Eu acho, com toda a
sinceridade, que nós temos de apurar tudo! Não há
por que não apurar tudo! Mas, apurar não é lançar os
casos para botar tudo para debaixo do tapete: é o senhor; sou eu; é o fulano; é o beltrano... Bota-se tudo
para debaixo do tapete. Amanhã é um dia muito sério,
muito sério! Eu não sei, ainda, qual é a ação do PT;
não sei qual vai ser o procedimento dos membros do
Conselho de Ética, mas eu sei que, se a solução for,
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pura e simplesmente, de arquivar, amanhã talvez seja
o dia mais triste da História do Senado. Mais do que o
dia em que esta Casa foi fechada, porque esta Casa
foi fechada com o nosso protesto, foi fechada pela violência, pelo arbítrio dos homens de uma ditadura militar. Mas, agora... Esses fatos que apareceram e que
aparecem todo dia... Não me passa pela cabeça, eu
creio que a maioria não deve nem ser verdade. Mas,
não querer apurar?! Se a imprensa toda só está falando nisso, todos os jornais, se todas as televisões...
Pesquisas de opinião pública, no Rio Grande do Sul,
da Rádio Gaúcha: 93% acham que se deve fechar o
Senado Federal. Em uma hora que nem esta, nós vamos, pura e simplesmente, debochar da opinião pública
e arquivar? Nós vamos, simplesmente, dizer não? E,
neste dia, nesta terça-feira, às vésperas dessa reunião,
talvez a mais importante no decurso desse processo,
nós estamos aqui discutindo, porque há dez anos não
sei o quê, não sei o quê, não sei o quê...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Hoje é a hora
de discutir o que fazer amanhã. E perguntar o que o
Líder do PT vai fazer amanhã. Se, na verdade, o PT...
O Senhor Lula vai chantagear o seu Partido, exigindo o que a imprensa está publicando: que Senadores
do PT não querem fazer parte. Então, amanhã nós
podemos ter o atestado de óbito do velho PT. Se retirarem dois Senadores do PT para botarem dois – um
do PMDB e outro do Rio para votarem pelo arquivamento –, amanhã é o atestado de óbito do PT. E desta
Casa, meu Deus! Meus Deus! Sinceramente eu não
entendo, eu não consigo entender. Numa Comissão,
onde o Governo tem dez, tem uma maioria tranquila,
não tem nenhuma dúvida, não tem nenhum medo,
não tem nenhuma interrogação, mas pode acontecer
uma surpresa. Nós não podemos arriscar porque pode
acontecer algo diferente. Mas nós sabemos que não.
A tropa de elite está ali; são dez, tranquilos, serenos.
Eu não tenho nenhuma dúvida na absolvição de todas
as questões com relação ao Presidente da Casa. Não
tenho nenhuma dúvida! Mas arquivar, arquivar, não
deixar discutir, não deixar expor, não analisar... Era
o caso de o Presidente da Casa exigir: “Eu quero me
defender. Eu quero discutir. Eu quero analisar. Estão
mexendo com a minha honra, com a minha dignidade.
Eu quero expor. Em que dia eu vou responder?” Mas
não deixar falar, ir para o arquivamento!? E o que é
mais grave é que a Bancada do PT, em duas oportunidades, deu nota dizendo que quer o afastamento.
Eu não me lembro de nenhum general, presidente de
plantão que tenha feito uma intervenção tão esdrúxula no Senado como o Lula está fazendo e exigindo!
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Pelo amor de Deus! Olha, é um momento muito grave
esse. É um momento muito triste. É um momento que
talvez... O que está crescendo hoje – em São Paulo,
foi no dia 11 de agosto – é um movimento no sentido
de “para que duas Casas? Chega uma! Para que esta
Casa Revisora que só atrapalha? Dez mil funcionários! Só está atrapalhando”. Essa tese está crescendo.
Tanto que o Sr. Ministro da Justiça, o Sr. Tarso Genro,
defende essa tese internamente no PT. No Congresso
do PT, o Ministro Tarso Genro defende a tese. E a tese
dele não é nem por causa da crise que nós estamos
vivendo. Ele defende a tese de que o PT deve ser extinto, e não há razão de existir PT.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Fora do
microfone.) – O Senado, e não o PT.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Perdão. O
PT ainda existe. É o Senado. “Não há razão para existir
Senado. Para que Senado?” Um outro ilustre líder do
PT, seu amigo, o nosso querido companheiro, defende
uma página de jornal: “Para que Senado?” E isso está
crescendo, Sr. Presidente, isso está crescendo. Olha,
faz 15 anos. Assumiu o Presidente Sarney, Presidente.
Eu nunca me esqueço daquela eleição. O Íris Rezende,
Senador de Goiás, veio de roupa nova para o desﬁle.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Senador Simon, eu pediria a V. Exª que concluísse o seu aparte que já tem
oito minutos e o Regimento...
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu agradeço
a gentileza de V. Exª até porque eu iria falar demais, já
falei o suﬁciente. Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Presidente José Sarney, eu quero lhe agradecer o tempo
que me facultou aqui. Dizer dos apartes que me foram
feitos, a atenção daqueles que me ouviram, dizer que
o nosso Partido, o PSDB, sabe o que vai fazer amanhã
e era importante que o PT soubesse também. Um Partido como o PT com a luta que fez, com a importância
que tem, com as responsabilidades populares que tem,
com a história que tem, ele teria que saber o que vai
fazer amanhã e dizer aqui hoje, discutir aqui. O que
nós queremos é discutir, é não colocar nada embaixo
do tapete, mas discutir as coisas e dizer que o dia de
hoje é importante também por conta de um programa
da Fundação Getúlio Vargas, que é bem-vindo, esse
e outros programas, para que isto aqui possa ter outra
organização, outro futuro e outra perspectiva.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Sérgio Guerra, permite-me um aparte?
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Quero
consultar o Presidente Sarney, por mim...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É um
breve aparte, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Suplicy eu pediria a V. Exª que fosse muito breve, o orador já está na tribuna há 1 hora e 03
minutos. De maneira que nós temos ainda uma lista
de oradores aqui e alguns vieram pedir à Mesa que
cumprisse o Regimento.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É verdade, Senador Sérgio Guerra, eu com o Senador Pedro Simon, fomos autores do requerimento que formou
a CPI do Orçamento em 1993. E quando V. Exª aqui
recordou que prestou um longo depoimento naquela
Comissão Parlamentar de Inquérito, sim, é verdade
que estávamos, os Senadores Mário Covas, acho que
estava o Deputado Aloizio Mercadante, o Senador Pedro Simon, que era um dos proponentes e autores do
requerimento e membro daquela CPI, e eu também.
Então, lembro-me de ter ouvido V. Exª com atenção,
com respeito e procurou esclarecer muitos daqueles
episódios. E V. Exª, ao aqui recordar aqueles episódios,
lembra da importância de se procurar esclarecer todos os episódios. Então, eu ainda há pouco transmiti
a proposição seguinte: que possamos no Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, antes mesmo da votação
do recurso, convidar as pessoas, no caso, o próprio
Senador José Sarney, o Senador Arthur Virgilio, que
são objeto das representações, que possam esclarecer qualquer assunto que...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Suplicy, estou inteiramente às ordens.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Está
bem. Mas é a sugestão que eu formulei no espírito
daquilo que V. Exª colocou.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Quero
agradecer a atenção de todos e dizer ao Presidente Sarney que a minha palavra tem um objetivo só:
primeiro, explicar que lá em casa a gente teve uma
orientação do meu pai, que o senhor conheceu, de
ter firmeza no ponto de vista e de segurá-lo, desde
que tenhamos convicção; segundo, que nenhum de
nós aqui torce por uma política de terra arrasada,
de destruição, de desestruturação; e, terceiro, que
tudo tem perspectiva quando a democracia se levanta, as pessoas respeitam as pessoas, as ideias
respeitam as ideias e a discussão se dá como deve
ser feita.
Se esse for o caminho, vamos sair dessa diﬁculdade e construir novas perspectivas. Se o caminho não
for esse, for o caminho da aritmética e não da ética,
da volta para um lado, da volta para outro, não vamos
a lugar nenhum. Vamos discutir, vamos ver as coisas
e concluir, com justiça, o que deve ser resultado do
nosso trabalho.
Obrigado pela atenção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Sérgio Guerra, eu peço aos presentes, aos
Senadores que me desculpem porque, na Presidência
da Casa, não posso fazer considerações. Mas eu queria dizer a V. Exª: se o seu discurso foi provocado pelas
minhas palavras de ontem, eu queria me congratular
porque, na realidade, se retirarmos do seu discurso
as circunstâncias que são naturais pelo momento
político, a estrutura de seu discurso é um código de
comportamento político que deve ser seguido nesta
Casa, pela sua ponderação, pelo seu equilíbrio, pela
maneira com que V. Exª conduziu todas as palavras
quando esteve na tribuna.
Eu quero dizer que tenho por V. Exª o maior apreço, V. Exª sabe disso. Talvez, desta Casa, poucos sejam
tão antigos amigos meus quanto V. Exª, amigo não só
pessoal, mas de sua família.
V. Exª teve um irmão que foi também quase meu
irmão. Tínhamos uma ligação tão íntima que vivíamos
juntos aqui, nas mesmas lutas e nos mesmos procedimentos políticos.
Quanto à aﬁrmação que V. Exª fez de que nunca cassou durante sua vida de Parlamentar, também
estou aqui há muitos anos e nunca cassei ninguém,
até mesmo porque tenho a convicção daquilo que o
Senador José Agripino disse de que essa função deveria ser reservada à Justiça. Quase sempre a isenção
política não pode ser presente nos julgamentos que
importam questões de justiça.
Quero dizer que, ontem, se invoquei o nome de
V. Exª, em nenhum momento tive a intenção... Pelo
contrário, tive a intenção de invocar um dos grandes
nomes da Casa e dizer que também tinha sido vítima
de injustiça. E V. Exª conﬁrmou aqui o quanto foi agravado por elas. Reaﬁrmou que não queria passar por
elas. E eu achei e pedi, no fundo do meu discurso,
que os colegas tivessem cuidado ao opinar sobre as
notícias. Tivemos um colega nosso e até mesmo do
meu Partido que disse que eu deveria dar explicações,
porque, recebendo diárias para viajar, me hospedava
na casa dos meus ﬁlhos e que eu tinha de explicar por
que tinha me hospedado.
Então, achei que, realmente, deveria pedir aos
colegas desta Casa que, ao lerem essas notícias, tivessem o cuidado. E invoquei justamente o nome de V.
Exª pela sua autoridade, e não, de maneira nenhuma,
para criar qualquer constrangimento. Eu jamais o faria,
porque, na minha vida, também nunca agredi ninguém,
nunca tive essa conduta de soltar notícias.
Estão aí os jornalistas todos, eu estou aqui há
muitos anos, nunca nenhum foi procurado por mim para
ter uma palavra contra qualquer pessoa ou denunciar
qualquer coisa contra alguém.
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Essa conduta tem me levado a vida inteira e eu
tenho me pautado por ela. Assim, eu considero o seu
discurso de ponderação como um código de comportamento que se deve seguir nesta Casa.
Muito obrigado e perdoe-me por usar esta Presidência nesse sentido.
Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras,
queria pedir um pouquinho de condescendência, tendo em vista o tempo que o Senador Sérgio Guerra
utilizou na tribuna.
E queria dizer que o Senado vem sendo muito
observado e avaliado pela população. Estamos, eu
não tenho a menor dúvida, no foco do cenário político nacional.
Agora, eu queria fazer uma pequena retrospectiva do que foi, para mim, o dia de hoje. O que eu ﬁz, no
dia de hoje, aqui no Senado. Às nove horas da manhã,
eu estava já sentada na Comissão de Constituição e
Justiça. E na Comissão de Constituição e Justiça, ﬁquei, com algumas breves saídas, até em torno das
três e meia da tarde – perto das três e meia da tarde.
Das nove até as três horas e alguns minutos, nós ﬁcamos debatendo o tal do assunto da Srª Lina Vieira:
se houve ou se não houve a dita reunião; se houve
ou não houve a tal da conversa; se houve ou se não
houve a interferência da Ministra Dilma com relação a
procedimentos da Receita.
Então, vamos contabilizar comigo. Das nove até
mais das três horas da tarde: das nove às dez, uma;
das dez às onze, duas; das onze ao meio-dia, três;
do meio-dia a uma hora, quatro; de uma hora até as
duas, cinco; e das duas até as três, seis horas. E vou
dizer mais: nada resolvido, porque a Srª Lina tinha
que trazer a prova de que a reunião aconteceu ou,
no mínimo, tinha que trazer a data. Sequer a data ela
trouxe. Sequer. Sequer a data ela trouxe! O que ela
declarou à Folha não foi bem o que ela declarou aqui.
O que está escrito – eu tive a oportunidade de ler o
que ela declarou à Folha de S.Paulo – e as declarações às inúmeras perguntas não foram iguais; foram
diferentes. Mas nós levamos mais de seis horas com
esse assunto.
É claro que esse é um assunto que tem múltiplos interesses, porque envolve a provável candidata
a Presidente da República e, portanto, a Oposição tem
todo o interesse em polemizar, em criar um grande estardalhaço, em criar uma situação de constrangimento
à Ministra Dilma.
Agora, a prova, a data do tal do encontro... Seis
horas! Seis horas, e ninguém conseguiu tirar qual foi
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o dia da tal da reunião, que ela continua aﬁrmando
que aconteceu, mas não diz a data, não traz uma prova, não traz nenhum elemento. E ainda diz que quem
tem que provar que a reunião aconteceu, ou não, é a
Ministra Dilma, Senador Wellington. Mas nós ﬁcamos
seis horas. E olha que, na Comissão de Constituição
e Justiça...
Nós estamos com 62 presenças registradas no
painel, e eu tenho certeza absoluta de que passaram
mais do que 60 Senadores lá para participar dessa
discussão, que, é claro, deve ter mudado a vida das
pessoas de forma profunda! Eu imagino até que se
estava em plantão, entende? Havia jornais em transmissão direta, as praças estavam repletas de pessoas
tentando acompanhar e saber se realmente a reunião
aconteceu ou não. Uma reunião que ninguém sabe até
agora em que data foi, porque, apesar de reaﬁrmar,
não diz a data. Não diz a data!
Mas, em seguida a essas mais de 6 horas de debate candente, fundamental para o destino e a vida de
milhões de pessoas no Brasil, nós aprovamos a criação de uma nova universidade federal, a Universidade Federal da Fronteira Sul, que vai ter cinco campi,
um em Chapecó, dois no Paraná – nos Municípios de
Laranjeiras do Sul e Realeza – e dois no Rio Grande
do Sul – em Erechim e Cerro Largo. Dez mil alunos
vão estudar gratuitamente nessa nova universidade,
com qualidade. Sabem quantos minutos levou o debate da criação de uma nova universidade na Comissão de Constituição e Justiça? Não levou sequer dez
minutos. Foram seis horas e tanto para debater se
houve ou não a reunião, que dia foi, como se prova
que aconteceu, quem prova, quem tem a obrigação.
Foram seis horas! Mas, uma nova universidade, que
muda a vida das pessoas, que dá oportunidade para
a juventude, principalmente em uma região como a do
oeste de Santa Catarina, do sudoeste do Paraná, do
noroeste do Rio Grande do Sul, onde as pessoas não
têm oportunidade... Na hora da votação, vou registrar
quem estava presente. Eu, que era Relatora do projeto; o Senador Demóstenes, que presidia; o Senador
Wellington Salgado, que estava presente; o Senador
Expedito Júnior, se não me falhe a memória. Na platéia,
o Senador Augusto Botelho, o Senador ACM Júnior e
o Senador Agripino. Ah, Inácio Arruda, para não falhar.
Não era Expedito Júnior, mas Inácio Arruda.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me concede um aparte, Senadora?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pois
não. Deixe-me só terminar, antes de lhe dar o aparte.
Vejam bem, foram seis horas ou mais de um
debate que não levou a nada, não teve conclusão
nenhuma.
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Quem tem de dar a data e a prova da tal da reunião não o fez, envolveu mais de dois terços do Senado, e, na hora de aprovar uma universidade nova
que mexe com a vida de três Estados, com a vida de
milhares de jovens, dar oportunidade, havia lá oito Senadores – não chegou a oito. Tenho até que agradecer
a oportunidade dada pelo Senador Demóstenes, que
colocou na pauta, e a todos os Senadores que aprovaram por unanimidade. Mas será que isso não inﬂuencia
o modo como as pessoas enxergam o Senado? Criar
uma universidade nova, seis minutos, no máximo dez;
debater uma notícia como essa, de uma tal reunião,
em relação à qual não aparece prova se aconteceu ou
não, nem data de quando aconteceu, seis horas.
Escuto o Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Primeiro gostaria de cumprimentar V. Exª pelo empenho,
que todos observamos, para que aprovássemos o projeto de lei que cria a Universidade Federal da Fronteira
Sul, que tanto beneﬁciará sobretudo Chapecó, mas as
regiões vizinhas, como Erechim, tanto no Rio Grande
do Sul quanto no Paraná. E com uma incidência, uma
importância muito especial sobretudo para o Mercosul,
porque esses dez mil estudantes que ali aprenderão,
com aproximadamente 500 professores e outros que
estão previstos no projeto de lei, estarão certamente
realizando estudos que terão enorme relevância para
o Mercosul. Quero até explicar a V. Exª que gostaria
de estar presente, mas, foi no momento em que aqui
se fazia a homenagem aos 100 anos de falecimento
de Euclides da Cunha e, por ser um dos oradores,
representando o PT, não pude estar na CCJ naquele
momento. Então, quero justiﬁcar que eu estava aqui
nessa outra atribuição. E avalio que, se houve enorme
interesse hoje e a Comissão de Constituição e Justiça
nunca teve um quórum tão elevado às 9h, isso foi exatamente pelo interesse muito grande que Senadores
têm para com a Ministra Dilma Rousseff. O fato que
explica as seis horas de reunião é exatamente a relevância que se dá à Ministra Dilma Rousseff e a sua
importância hoje para a vida política brasileira. Muito
obrigado.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço, Senador Suplicy. Mas eu quero continuar aqui na
minha toada do meu dia, porque eu presido a Comissão
de Mudanças Climáticas do Congresso e, na sexta-feira
passada, realizamos uma reunião conjunta da Comissão de Mudanças Climáticas e a Comissão de Meio
Ambiente da Assembléia legislativa de Santa Catarina.
Um dia inteiro, especialistas, professores universitários,
estudiosos, organizações que trabalham a questão do
meio ambiente, comunidade, Parlamentares.
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Começamos os trabalhos às 9 horas da manhã
e só encerramos perto das 8 horas da noite e, hoje,
apresentamos o resultado desta audiência, inclusive
com as nossas deliberações, as diretrizes, os compromissos com que saímos deste seminário realizado lá
em Santa Catarina. E Santa Catarina, cada vez mais,
revela no cenário dos desastres, das tragédias, uma
situação quase que única de enchente, de alagamento e de estiagem ao mesmo tempo, com furacão, com
tornado, com situações que levam a muito sofrimento
e a muito prejuízo.
Por isso que ﬁzemos lá esse debate a respeito
das mudanças climáticas e dos desastres naturais. Fomos apresentar o resultado dessa audiência de quase
oito horas de atividade com os maiores especialistas
na reunião da Comissão de Mudanças Climáticas,
também em torno das 14h30, 15h. Presença absolutamente insigniﬁcante, praticamente não chegamos
a ter dez Parlamentares lá para ouvir, para poder debater e compartilhar esse assunto da bacia do Prata.
A bacia Amazônica é muito comentada, é muito falada, mas a bacia do rio do Prata, que envolve uma
população extremamente signiﬁcativa. Cinquenta por
cento da população do Brasil, da Argentina, do Chile, do Paraguai e do Uruguai vive na Bacia do Prata.
Setenta por cento da economia, do PIB, desses cinco
países estão na bacia do Prata. Com três milhões de
quilômetros quadrados, é a quinta maior bacia hidrográﬁca do planeta.
Ocupa 17% da superfície da América do Sul. Lá
se produz milho, soja, trigo, café, arroz, cana, bovinos, suínos, aves, madeira... E lá estão acontecendo
os piores desastres naturais. Por isso, ﬁzemos lá esse
debate. Inclusive, sobre a necessidade de se elaborar
um protocolo, da mesma forma como há o Protocolo de
Kyoto, que vai ser revisto – e espero que seja ampliado e aperfeiçoado agora na reunião em Copenhagen,
a COP 15. Temos a necessidade de fazer um pacto
entre esses cinco países na bacia do Prata, para diminuir as emissões, para poder ter uma modiﬁcação
com sustentabilidade na economia. Passou totalmente desapercebido! Não vem, não vem para o debate
algo que mexe com a vida de metade da população de
cinco países. Não vem, não aparece, não acontece. É
como se não existisse.
Então, eu ﬁco imaginando as pessoas que minimamente acompanham o Senado e percebem assuntos que mexem com a sua vida, com o seu cotidiano,
não sendo tratados com a relevância e a importância
que têm.
Mas a gente gasta seis horas para saber se houve
ou não uma tal de reunião, por mais apreço, Senador
Suplicy, que tenhamos com a Ministra Dilma. Nós, por-

583

Agosto de 2009

que queremos que ela seja nossa candidata; e a Oposição, porque quer derrotá-la no processo eleitoral.
Mas, para a população do Brasil assistir a isso, eu
só posso imaginar que seja algo de lamentar mesmo,
de reduzir, de perder o respeito para conosco.
Por último, concedo um aparte ao Senador Papaléo, a quem eu deveria ter passado a palavra antes
do Senador Suplicy.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Não, não. Eu
quero agradecer a V. Exª e, com muito respeito, fazer
umas considerações. Eu vejo que foi importante sim,
para o Senado, essa audiência pública hoje com a
presença da ex-Secretária, que esteve presente com
toda a dignidade. Quero dar minha opinião. A certeza
foi que houve o encontro. A sensação que eu tive é
que ela...
A SR. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Mas
o senhor não sabe a data. Nem eu, nem ninguém.
Nem ela disse.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Inclusive eu
ia perguntar se V. Exª sabia.
A SR. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não.
É ela que tem de dizer. Ela é que diz que houve o encontro, mas não diz a data.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Mas, às vezes, a pressão emocional é tão grande que se começa
a esquecer até datas.
A SR. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Dá
amnésia.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – É, dá uma
amnésia.
A SR. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – É
conveniente.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Mas foi muito
importante porque houve, pelo menos, uma satisfação
pública, visto que o Senhor Presidente se envolveu na
questão, dizendo que ela tinha de trazer provas, e a
prova maior seria a agenda. Se for, por exemplo, pegar minha agenda, não tem prova de nada, porque a
minha agenda vive em um papelzinho dentro do meu
bolso e, quando é do meu gabinete, pouco funciona,
porque eu trabalho mais do que minha agenda.
A SR. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Mas
eu tenho certeza, Senador Papaléo, que, se eu lhe
perguntar um evento importante, que para o senhor é
relevante, o senhor vai lembrar o dia.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Vou. Com
certeza.
A SR. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu tenho certeza de que o senhor não vai esquecer.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Mas eu acho
que a doutora ﬁcou se sentindo pressionada e foi, logicamente, politicamente, muito pressionada. Ficou evi-

584

Agosto de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dente. Mas o importante de tudo é que teve o encontro.
A maneira de cobrar dela, nós vimos publicamente,
ﬁcou um pouquinho de dúvida. Mas nos dá a certeza
de que a Ministra teve um ato falho; e o ato falho da
Ministra foi exatamente – não sei por que – dizer que
não tinha tido encontro com a secretária. Então esse
foi o ato falho dela. O que queríamos naquela reunião
era exatamente saber se tinha ou não havido o encontro. Fundamentalmente. Houve o encontro. Então
a Ministra falhou por ter negado o encontro.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Senador Papaléo, como é que o senhor pode dizer que houve
um encontro numa data que ela não diz qual é?
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Porque acredito piamente naquela senhora que estava fazendo
aquela declaração.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – E
por que o senhor não pode acreditar piamente na Ministra Dilma, que disse que não houve o encontro?
Por que não?
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Porque a Ministra já falhou em outras situações, na verdade.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Quando, Senador Papaléo? Quando?
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Sobre o currículo dela, Senadora.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – O
currículo dela já foi explicado; inclusive houve certo
estresse lá a respeito do currículo do Serra e de outros, porque também outras personalidade políticas
já colocaram em seus currículos que eram formados,
diplomados, mestres. E na verdade não aconteceu.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Quero agradecer a V. Exª pela sua atenção, mas eu falei que estava dando minha opinião sobre o que eu assisti. Assisti
a isso. Hoje tive a oportunidade de circular com algumas pessoas fora da Casa, e a sensação foi a mesma: de que houve o encontro; que a moça veio muito
nervosa, diferente da entrevista que deu na televisão.
E acho que diante das pressões que ela recebeu até
que ela falou mais do que deveria. E quanto à questão
da universidade quero parabenizar a ação. Realmente
esses assuntos que nós temos, sérios, sobre os quais
devemos evitar protelação, eles devem ser decididos
da mesma forma. É este o Senado que eu quero, ágil,
produzindo e mostrando, realmente, que esta é uma
Casa que precisa mostrar o seu trabalho à população
e precisa se recuperar dos danos que vem passando.
Muito obrigado.
A SRª. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu
agradeço, Senador Papaléo. Já que a gente está em
época de atos secretos, nós temos também reuniões
etéreas, que não têm data nem hora. Então, essa é
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uma grande novidade. Tem reunião que tem gente que
acredita que aconteceu, mas ninguém sabe quando
foi, não é? Quem quiser continuar acreditando, obviamente, tem todo o direito.
Por último, Senador Mão Santa, eu gostaria de
terminar meu discurso sobre assuntos que interessam
e mudam a vida das pessoas e que passam, muitas
vezes, despercebidos aqui no Senado. Mas, hoje à
noite, vai ser entregue um prêmio muito importante
pela Organização das Cooperativas Brasileiras e pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
e a revista Globo Rural. Serão homenageadas as cooperativas de crédito. E a Blucredi, que é a Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos
de Blumenau, uma das mais antigas do País e do meu
Estado, vai receber o prêmio como a Cooperativa do
Ano, Cooperativa Projeto Excelência do Sicoob, que é
Sistema de Cooperativa de Créditos no Brasil. O crédito cooperativo é algo muito importante e que modiﬁca,
inclusive, a concentração do crédito no Brasil.
Hoje, nós temos dois bancos públicos, Banco do
Brasil e Caixa, e quatro bancos privados, Bradesco,
HSBC, Itaú e Santander, que dominam o crédito. O crédito cooperativado no Brasil é de apenas 2%. É fundamental que a gente tenha capacidade de ampliá-lo.
E a Blucredi é uma cooperativa que contribui
para que Santa Catarina tenha o maior percentual de
crédito cooperativo do Brasil: mais de 8% do crédito
em Santa Catarina é de crédito cooperativo. E a cidade de Blumenau, onde está sediada a Blucredi, ultrapassa os 15%. Portanto, é um papel fundamental. Isto
aqui, sim, modiﬁca a vida das pessoas: crédito mais
barato, mais acessível, sem entrar nas altas taxas de
juros da concentração ﬁnanceira que nós temos no
nosso País.
Apresentei o voto de aplauso e parabenizo toda
a diretoria da Blucredi, porque eles vêm modiﬁcando
a vida das pessoas, facilitando o acesso ao crédito. E
eu não poderia deixar de fazer este registro neste plenário do Senado e num momento em que o Senado
tem dado tão pouca importância e relevância a ações,
projetos, atitudes e mudanças no comportamento que
mexem com a vida das pessoas, como o crédito cooperativado.
Era isso, Sr. Presidente, agradeço e peço mil
desculpas por ter me estendido.
Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com a palavra, o Senador Tasso Jereissati e, em seguida, Jarbas Vasconcelos, como orador inscrito que
permutou com Papaléo Paes.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de
prestar um esclarecimento. Pela segunda vez aqui,
hoje, infelizmente, se não se dão as explicações, se
procura imediatamente atingir um terceiro.
Hoje, pela manhã, ao ser questionado sobre o
fato de que a Ministra Dilma Rousseff teria faltado com
a verdade em várias ocasiões: sobre o seu currículo,
sobre o dossiê FHC, enﬁm, em várias ocasiões, na
época da Anac, com a Drª Denise, e agora com a Drª
Lina, o Senador Mercadante, em vez de explicar por
que a Ministra Dilma faltou com a verdade, disse, em
determinado momento, de maneira maldosa, que o
Governador José Serra teria também não dito a verdade no seu currículo.
Como eu gosto de ver as coisas bem esclarecidas e agora ouvi novamente a Senadora fazer alusão
descabida a isso, fui pesquisar. Eu estava aguardando
a presença do Senador Mercadante para falar na frente
dele, pois sei que ele é um Senador bem intencionado, para que ele não volte a fazer essas insinuações
maldosas gratuitamente.
Não é verdade quando o Senador aﬁrmou que o
Governador Serra não tem Mestrado pela Universidade do Chile. Eu pesquisei. O Governador Serra tem o
título de Magister em Ciências Econômicas pela Universidade do Chile, com distinção unânime, depois de
defender tese e de obter uma das mais altas avaliações nos cursos necessários para obtenção de título.
O título foi conferido, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
pelo Conselho Universitário daquela Universidade, em
31 de maio de 1972.
O Governador Serra obteve também um segundo
Mestrado em Economia, Master Of Arts, pela Cornell
University, Estados Unidos, em 28 de maio de 1976;
obteve ainda o título de PhD (Philosophy Doctor) em
Economia pela mesma Cornell University, em 31 de
agosto de 1997. Veriﬁquei todos e pedi até pela Internet os documentos. Aqui tenho todos os documentos
comprobatórios.
Queria esclarecer, ainda, que o Governador Serra não se formou em Engenharia pela Politécnica em
São Paulo, o que é público e notório. Ele nunca escondeu de ninguém que teve que interromper o seu curso
diante das diﬁculdades políticas que teve à época, em
função de participar da UNE de então e ter sido obrigado a se retirar do País. Isso é absolutamente público e
notório. Vários colegas dele da Universidade da USP,
da Poli de São Paulo sabem disso, e hoje participam
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intensivamente de atividades sejam políticas, sejam
empresariais e nunca isso foi elemento de qualquer
tipo de omissão de quem quer que seja.
Portanto, eu gostaria de deixar isso muito claro –
infelizmente, o Senador Aloizio Mercadante não está
aqui neste momento.
E repetindo: o Governador Serra tem dois Mestrados em Economia; portanto, não é verdade. O Senador Mercadante faltou com a verdade ao dizer que
ele não era Mestre pela Universidade do Chile, naquele
embalo em que estava hoje de manhã. Novamente lamento que ele não esteja presente. Entendo por que
ele defendeu com tanta veemência a Ministra Dilma,
quando faltou clara e ostensivamente com a verdade
ao declarar um currículo falso. Isso eu gostaria de deixar bastante esclarecido.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu já tinha anunciado como orador inscrito o Senador
Jarbas Vasconcellos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Está na dependência do Jarbas, que eu já tinha
anunciado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se
me permitir o Senador Jarbas, pela ordem... É um
minuto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Já tinha sido anunciado como orador inscrito. Fez a
permuta com o Senador Papaléo.
V. Exª tem direito a 20 minutos na tribuna, se
assim o desejar.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Pois não, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós
discordamos da idéia de se votar qualquer coisa hoje,
mas concordamos com a idéia de se votar requerimentos de colegas.
Sobre a mesa, estão duas matérias: o requerimento para sessão solene de homenagem ao ex-Senador e
ex-Governador Gilberto Mestrinho e, mais, um voto de
solidariedade à TV A Crítica de Manicoré, Amazonas,
e ao Grupo Calderaro de Comunicação pelo atentado
a bomba que sofreu por um grupo político desvairado
do Município de Manicoré, no meu Estado, o que é
um atentado grave.
Qualquer manifestação de intolerância em relação à liberdade de imprensa deve ser repudiada por
quem quer que seja, um democrata de verdade. Agradeço ao Senador Jarbas, agradeço a V. Exª e peço
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que coloque em votação o requerimento que envolve
a homenagem justa que prestaríamos ao Senador
Gilberto Mestrinho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Atenderemos, de imediato. A eﬁciente secretária executiva que já nos deu o requerimento.
Anteriormente foram lidos os Requerimentos
nº 952 e 1.016, de 2009, do Senador Arthur Virgílio e
outros Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão especial no dia 27 de outubro do corrente, às 10
horas, numa homenagem póstuma ao ex-Governador
e ex-Senador Gilberto Mestrinho, falecido no dia 19 de
julho do corrente.
Em votação os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A palavra está com o Senador Jarbas Vasconcelos,
que é o orador inscrito. Use da palavra, Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou falar a respeito do tema que
foi abordado pelo Senador Arthur Virgílio, ou seja, a
liberdade de imprensa.
Faz dias, Sr. Presidente, quase que um mês, que
o jornal O Estado de S. Paulo se encontra censurado
por ordem judicial, emanada aqui do Distrito Federal.
É incrível como num fato tão grave as instâncias
superiores da Justiça ainda não tenham se pronunciado.
Não faz mal nenhum também dizer aqui desta tribuna
que a reação democrática do País, de forma geral, é
tímida, é muito acanhada. Não se viu um manifesto,
não se viram ainda reiterados protestos contra esse
ato atentatório à democracia.
É importante a manifestação popular, mas é importante também a manifestação dos intelectuais, dos
artistas, dos estudantes, dos sindicatos, das casas
parlamentares de modo geral. A gente estava livre
disso. Foi na ditadura que ocorreu uma censura terrível e, sem dúvida nenhuma e sem nenhum demérito
para os outros jornais, o que mais sofreu na pele foi
exatamente O Estadão, obrigado a publicar receitas
culinárias e versos de Camões.
Ontem, no plenário, o Presidente José Sarney
defendeu-se. Estou inscrito há muito tempo e queria
fazer este pronunciamento com ele presente, mas não
foi possível. Acho que é natural que ele se defenda das
acusações, mas acho apenas que essa defesa, como
eu disse no aparte ao Senador Sérgio Guerra, deveria
ser feita no âmbito do Conselho de Ética e não aqui.
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Aqui é importante, e lá é mais importante ainda. Ele,
ao se defender, atacou O Estado de S. Paulo. É verdade que, quando O Estado de S. Paulo estava naquela
trincheira a favor da própria liberdade de imprensa e
contra a censura, defendendo intelectuais, trabalhadores, estudantes, e na defesa do Congresso Nacional
contra as cassações de mandatos, o Presidente Sarney, evidentemente, não estava também nessa posição
ao lado do Estadão.
O Presidente cunhou uma frase que foi de uma
infelicidade a toda prova. Ele disse que o Estadão se
terceirizou por questão ﬁnanceira, mas também terceirizou sua redação, sua consciência e sua respeitabilidade.
Isso é uma agressão, e uma agressão, feita pelo
Presidente da Casa, injustiﬁcável.
Um jornal que tem a história do Estadão, agredido que foi na República Velha, que enfrentou terríveis
problemas na Ditadura Vargas, que foi o pioneiro na
luta, junto com o Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, contra a ditadura, não pode aceitar... Aqueles que
combateram a ditadura, que foram às ruas, como eu
fui – e, na época, um dos esteios nossos, aquilo que
mais queríamos era a circulação do jornal O Estado
de São Paulo –, não podem ouvir calados que a redação do jornal e sobretudo a sua consciência e a sua
respeitabilidade foram terceirizadas.
Eu acho que ele merece não apenas a minha
solidariedade, mas a solidariedade de toda a Casa, a
solidariedade da Câmara, e que esse volume aumente mais ainda, porque tem sido muito tímido, muito
acanhado.
Se permanece assim, amanhã um juiz singular,
um desembargador de Estado, um desembargador do
Distrito Federal, antes que se ouça a Corte, o Supremo,
pode emitir decisões altamente perniciosas à circulação da matéria, da notícia, à livre notícia.
Por isso, eu me inscrevi logo cedo, quando eu
me inscrevi aqui eram quatro horas da tarde, após a
sessão solene, fui um dos primeiros a me inscrever.
Infelizmente, para verem como funciona esta Casa,
estou falando aqui às 18 horas e 18 minutos, até por
benevolência de V. Exª, porque havia três oradores na
minha frente.
Mas quero deixar registrado nos Anais da Casa
o meu mais veemente protesto, primeiro porque já me
manifestei nas próprias páginas dos jornais contra a
censura e, agora, pela agressão que ele sofreu ontem,
neste plenário, pelo Presidente da Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Jarbas Vasconcelos, este Senado é tão gran-
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dioso que hoje nós homenageamos indiretamente O
Estado de S. Paulo.
Hoje, o Senador Geraldo Mesquita Júnior homenageou o nosso escritor Euclides de Cunha, e Euclides
da Cunha se eternizou como repórter de O Estado de
S. Paulo. Foi fazendo a reportagem sobre a Guerra de
Canudos que ele produziu a obra Os Sertões. E hoje,
então, esta Casa, mostrando a sua grandeza, comemorou, com vários pronunciamentos, os 100 anos da
morte do grande escritor Euclides da Cunha, que não
teria essa homenagem se não fosse o jornal O Estado de S. Paulo, do qual ele foi repórter.
Vamos, pela ordem na ordem: Sérgio Guerra;
depois, Valdir Raupp; depois, Suplicy.
Pela ordem na ordem, Sérgio Guerra.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, há algumas questões não resolvidas. Eu conheço uma, porque
tenho muita proximidade sobre quem falo: o Senador
Aloizio Mercadante e o Governador José Serra.
Eu até entendo que o Senador Mercadante defenda a campanha da Ministra Dilma Rousseff, mas
não necessariamente o seu currículo, porque, como
se viu, o currículo dela não era o que estava publicado. Mas, hoje, o Senador Mercadante descobriu que
o currículo do Governador Serra não era verdadeiro.
Eu recorri às notas do Partido, e o pessoal do Partido,
militantes do Partido, estavam muito irritados com o
Senador Mercadante.
Então, eu vou ler o que vi.
O pessoal diz que Aloizio, o Senador Aloizio
Mercadante, colocou no seu currículo que era Doutor
em Economia pela Unicamp. Aloizio publicou isso em
2006, e falou coisa parecida com isso na TV Gazeta,
mas que ele nunca obteve esse título. Quando foi descoberto, ele teve que alterar o currículo, exatamente
como a Ministra Dilma fez agora, como uma antecipação
histórica. Parece que foi com o Senador Aloizio que a
Ministra Dilma desenvolveu a capacidade de multiplicação do currículo.
Dizer que o Governador Serra não tem Mestrado
na Universidade do Chile!? Eu tenho aqui o documento
para quem quiser ver. Tem, sim. Tem. Todo mundo sabe
que ele tem. Obteve o título de Magister em Ciências
Econômicas pela Universidade do Chile, com distinção unânime – unânime! –, depois de fazer exame de
sua tese e de obter uma das mais altas avaliações nos
cursos necessários para a obtenção do título. Olhe:
a mais alta avaliação! O título lhe foi conferido pelo
Conselho Universitário daquela Universidade em 31
de maio de 1972.
Diga-se de passagem: em 07 de outubro de 1971,
a Faculdade de Economia da Universidade do Chile
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declarou equivalentes ao grau de bacharel os estudos
de José Serra em Engenharia e Ciências Econômicas.
Serra estudara e concluíra, em 1966, o curso básico
de Planejamento Econômico do ILPS, Nações Unidas,
especialidade de Planejamento Industrial, com nota
A. Fora aprovado no exame de ingresso ao curso de
pós-graduação em Economia da mesma universidade e obtivera notas elevadas durante todo esse curso.
Mais ainda: era Professor da Escola de Economia do
curso de pós-graduação em Economia da Universidade do Chile.
Serra obteve, também, um segundo mestrado
em Economia: Master of Arts pela Cornell University,
Estados Unidos, em 28 de maio de 1976. Imaginem!
Obteve ainda o título de Ph.D – Doctor of Philosophy,
em Economia, pela mesma Cornell, em 31 de agosto
de 1977.
Todos os documentos comprobatórios estão nas
próprias universidades e na Unicamp, onde jamais Serra
poderia ter-se tornado professor sem antes, formalmente, obter os papéis que atestavam seus estudos. Mais
ainda, como professor e economista de prestígio no
Brasil e no exterior, o currículo de Serra é amplamente
conhecido por muitos proﬁssionais da área. Serra jamais aﬁrmou nem escreveu que se formou engenheiro
pela Politécnica de São Paulo. Ao contrário, todos os
seus contemporâneos da Poli sabem que ele não se
formou em Engineering. Em diferentes apresentações
do seu currículo sempre sublinhou que não concluiu
os seus estudos em Engenharia.
Uma curiosidade de um companheiro nosso. Vou
dizer, mas não faz mal. Aloizio há de entender. Foi professor de Mercadante na Unicamp. Aloizio foi aluno de
José Serra na universidade. Parece-me que andou bem.
Não sei, tenho de perguntar ao Serra. Não sei direito. Serra, na sua campanha para Governador de São
Paulo, em 2006, fez uma campanha que, infelizmente – infelizmente, não – digo, felizmente, superou em
muitos votos a campanha do nosso Senador Aloizio. O
Senador é nesse assunto de Serra muito suspeito.
Ele tem lucidez em vários campos, dá para conversar com ele sobre muita coisa, mas ....
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – ...mas
quando o assunto é José Serra, sai de baixo, não dá
para conversar com o Aloizio.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem não tem aparte, não, Suplicy. Depois.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Ele
tem uma questão não resolvida. Um dia, um dia, essa
questão vai ser resolvida, porque o Senador Aloizio
tem suﬁciente lucidez para não ﬁcar repetindo coisas
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como essa. Ele não vai chegar a ser José Serra, tem
uma certa diﬁculdade, mas seguramente ele é uma pessoa que tem um papel aqui no Senado, tem um papel
em São Paulo. Disputou uma eleição lá; perdeu, mas
teve muitos votos. É Senador de muitos votos. Sinceramente, não é bom para Aloizio essa discussão, ﬁcar
falando mal do currículo do outro. Se ele quer defender
o currículo da Ministra Dilma, que o faça, mas deixa
lá, como eu disse desde o momento em que ele falou
a primeira vez, deixa o Serra de lado, porque ele está
governando São Paulo
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Sérgio Guerra, eu conheço muito a civilização do Chile, acho a mais desenvolvida das Américas.
Conheço como médico, como político e freqüentando
a universidade. Eu quero dizer que me sinto orgulhoso
quando, no meio cultural e político, falam lá em Fernando Henrique Cardoso, Ruth Cardoso, José Serra,
César Maia. E mais, mais conhecido é o Roberto Carlos em Vinã del Mar, os dois disputam essa simpatia
do povo chileno reconhecido.
Pela ordem, então, está na ordem Valdir Raupp.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Quer que eu fale antes?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pode.
Pode, Sr. Presidente?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, o Senador Valdir Raupp só troca a
ordem comigo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O orador seguinte não está, é Cristovam Buarque.
Faltou. Então é Cícero Lucena.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não, pela ordem é o senhor. O orador inscrito, o próximo, é Cícero Lucena.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Serei breve, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não, será pela ordem. Está dada a V. Exª e, depois, ao
Raupp. Raupp, eu recebi um bocado de e-mails aqui
dizendo que o povo não gosta desse negócio de telefone
na hora, não. Eu tenho aqui para ler. Pela ordem.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Eu só
estava permutando, pela ordem, com o Suplicy. Ele
pediu porque queria falar sobre o assunto que era do
momento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está bom. Suplicy e Raupp sem telefone.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Está bem. Sr. Presidente, o que o Senador Aloizio Mercadante mencionou
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hoje está nos dados biográﬁcos oﬁciais dos Senadores da 50ª Legislatura com respeito ao Governador
José Serra. Aqui falava de quando ele era Senador.
Senadores Tasso Jereissati e Sérgio Guerra, eu peço
sua atenção porque a referência do Senador Aloizio
Mercadante... Eu quero transmitir que eu fui contemporâneo de José Serra quando ele era estudante. Eu
fui eleitor, como Presidente do Centro Acadêmico da
Escola de Administração de Empresas da Fundação
Getúlio Vargas, no Congresso da UNE de 1963, do
José Serra, que foi Presidente da UNE, com o meu
voto. Ele estudava na Politécnica e eu, na FGV, e fui
companheiro, inclusive de atividades em defesa da democracia, pois ambos éramos críticos do golpe militar.
Ele, inclusive, exilado. E eu o acompanhei. E também
o acompanhei no relacionamento quando ele foi aos
Estados Unidos da América. Acompanhei-o quando ele
fez um mestrado em Economia. Sabia sempre dele,
dos seus estudos, bem como nos Estados Unidos. Então, não tenho qualquer dúvida sobre o conhecimento
dele, de profundidade, em Economia. Formado lá no
Chile, com louvor, e na Cornell University, muitas vezes interagi com ele, como faço até hoje.
Mas o que o Senador Mercadante mencionou
é que, no currículo oﬁcial, referente ao Senado, está
escrito: formado engenheiro pela Universidade de São
Paulo e formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) Foi essa referência que ele observou que não está
inteiramente correta, ainda que, no currículo dele, do
Governo do Estado de São Paulo, aí está explicitado
conforme V. Exª aqui observou. Vou citar só:
Depois, como Presidente da UNE, em 63 e 64, foi
perseguido pelo golpe de Estado que derrubou João
Goulart em 1º de abril de 64 e partiu para o exílio três
meses depois.
No exterior, José Serra enfrentou diﬁculdades e
não pôde concluir seus estudos de Engenharia.
Aqui está explicitado no currículo dele do Palácio
dos Bandeirantes, mas, no currículo a que se referiu
o Senador Aloizio Mercadante, está, de fato, como
proﬁssão Engenheiro e Economista e está explicitado
que ele foi formado em Engenharia.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) Portanto, ele quis dizer que houve aqui um engano, da
mesma maneira que houve aquele engano referente
à questão da Ministra Dilma Rousseff, que, tendo feito os cursos de mestrado e doutoramento, não pôde
concluir e acabou não concluindo.
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Portanto, ele fez esse paralelo. Mas é fato que
aqui, no currículo oﬁcial do Senado Federal, está escrito
diferentemente do currículo do Palácio dos Bandeirantes a sua formação em Engenharia na Poli.
Encaminho a V. Exª o documento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, o Senador Valdir Raupp, que é do
PMDB.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu queria me somar à assinatura
do requerimento da sessão de homenagem ao nosso
querido ex-Senador Gilberto Mestrinho, que prestou
grandes serviços ao Estado do Amazonas, ao Estado
de Roraima e ao Brasil. Ele foi Secretário de Finanças
do Estado do Amazonas, Prefeito de Manaus, Governador, por três vezes, do Estado do Amazonas, foi
Deputado Federal por Roraima. Ele foi cassado pela
ditadura, na época da ditadura militar. Foi, por três vezes, Presidente da Comissão de Orçamento do País.
Foi Presidente do Conselho de Ética.
Foi um homem que honrou o seu Estado, o Estado do Amazonas, e o Brasil. Quero me somar, e já
pedi autorização ao autor do requerimento, Senador
Arthur Virgílio, para que eu possa também me somar
a esse requerimento.
Sr. Presidente, eu gostaria ainda, rapidamente,
de dizer que já falamos nesta tribuna sobre a transposição dos servidores do Estado de Rondônia.
Tivemos audiência com Michel Temer – já votamos
aqui há três anos – na semana passada, foi pautada
a votação para o dia 16 de setembro, com a presença
de todos os Líderes sindicais do meu Estado. E agora
anuncio também que o nosso Líder na Câmara, Deputado Henrique Alves, marcou uma audiência com o
Líder no Governo na Câmara, o Deputado Henrique
Fontana, para amanhã, quarta-feira, às onze horas. Já
convidei alguns representantes também dos sindicatos do meu Estado para se fazerem presentes a essa
audiência, que foi marcada pela Deputada Federal
Marinha Raupp, com o Líder Henrique Fontana e com
o Líder Henrique Alves.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com a palavra o orador inscrito, o Senador Cícero
Lucena, da Paraíba, que representa o PSDB daquele
grandioso Estado. Foi extraordinário Prefeito da capital
e Governador do Estado e extraordinário Ministro da
Integração Regional.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, permitiria...
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Já está na tribuna Cícero Lucena.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É
coisa bem rápida.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Trata-se
de um Senador amigo, tucano.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – É muita
pena e muito bico, mas vamos lá. Que sejam breves!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Presidente Sérgio Guerra, bote ordem no seu Partido.
São dois tucanos bicando um tucano na tribuna.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – É muita
pena e muito bico; mas sejam breves!
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Um
minuto, Presidente. É apenas para, de maneira muito
objetiva, dizer algo sobre essa questão, que é uma
questão desnecessária.
Tenho o maior apreço pelo Senador Mercadante
e o maior respeito pelo Governador José Serra. Mas,
de maneira muito objetiva, Serra é Mestre em Ciências Econômicas pela Universidade do Chile, avaliação com distinção unânime. O título conferido pelo
Conselho Universitário daquela universidade em 31
de maio de 1972.
Muito bem. No dia 7 de outubro de 1971, a Faculdade de Economia da Universidade do Chile declarou equivalentes aos graus de bacharel os estudos de
Serra em Engenharia e em Ciências Econômicas. Ele
estudara e concluíra, em 1966, o Curso Básico de Planejamento Econômico do Ilpes, das Nações Unidas,
especializando-se em Planejamento Industrial com nota
“A”, que é a nota máxima. Muito bem. Ele depois foi
professor da Escola de Economia e do curso de pósgraduação em Economia da Universidade do Chile.
Então, ele tem uma carreira acadêmica muito
bonita. Ele obteve também um segundo Mestrado em
Economia, o Master of Arts, pela Cornell University,
Estados Unidos, em 28 de maio de 1976. E obteve
ainda o título de PhD, pela mesma Cornell University,
em 31 de agosto de 1977.
Agora, ele não é mesmo engenheiro e, tanto quanto eu sei, jamais aﬁrmou ter sido engenheiro. Enﬁm,
cursou, mas não concluiu os estudos, como eu cursei
Sociologia Política e não concluí Sociologia Política.
Está muito claro no meu currículo, enﬁm.
Portanto, de maneira bem tópica, repor as coisas.
De maneira muito tranquila, repor os fatos.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está na tribuna um engenheiro do PSDB.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou ser
breve, Presidente. Meu amigo é tucano, eu gosto de
escutar o meu amigo, tenho certeza de que a recíproca
é verdadeira, ele gosta de me escutar. Vou ﬁcar aqui até
o ﬁm da sessão só para escutá-lo e tenho certeza absoluta de que ele vai me dar a honra de poder falar.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Já está
contando o tempo, Senador, da questão de ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Mas, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, eu nem quero entrar no
mérito dessa questão que foi posta aqui em relação ao
nosso querido Governador do Estado de São Paulo,
José Serra. Para mim, é uma verdadeira piada.
Aliás, eu acho que o Senador Mercadante quis
transformar isso em uma piada, Presidente Mão Santa.
E espera ou esperou que alguém risse da piada. Se
ninguém riu, nem V. Exª, nem Tasso Jereissati, nem
Arthur Virgílio – nem o próprio Presidente do Partido
riu da piada –, eu vou rir: quá, quá, quá,quá.
É uma piada. Sabe por quê? O Senador Mercadante, neste momento, começa a ver o fantasma
na frente dele, que é o fantasma da mudança de um
País que, com certeza, quer Serra como Presidente
da República. O País aprendeu a amar, a gostar de
José Serra, São Paulo, onde se transformou no melhor
Governador do Brasil! E causa inveja! Essa é toda a
realidade dessa discussão!
Então, Senador Mercadante, essa aí é piada.
Se V. Exª puder vir com coisa séria, aí nós vamos lhe
aplaudir. Mas essa é piada. As pesquisas mostram que
o brasileiro e a brasileira querem um Presidente da República do quilate de José Serra. Mas, Mão Santa, se
é para rir da piada, vamos rir: quá, quá, quá, quá.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não, vamos aplaudir agora o engenheiro do PSDB.
Está aí o engenheiro Cícero Lucena.
Use a palavra. Vinte minutos.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito a presença
do ex-Senador Geraldo Melo, que, com alegria, está
nos visitando, e que conhece tão bem esse problema.
Mais uma vez, volto a esta tribuna para tratar de uma
questão que para mim deve ser uma bandeira permanente de todos que defendem o equilíbrio federativo,
e a necessidade de se rever a estúpida, repito, a estúpida centralização dos recursos na União, deixando
limitados os Estados e, pior ainda, os Municípios.
Meu enfoque, como não poderia deixar de ser, é
voltado essencialmente para usar novamente minha
voz em favor dos municípios, que, dentro da constelação federativa, são a célula em maior número, mas
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que também têm a infelicidade de ser a mais penalizada pelas decisões frias, burocráticas e insensíveis
da realidade do Brasil real.
Com muito orgulho, sou um municipalista por
convicção. Estou Senador pela vontade do povo da
Paraíba, mas cada vez mais convenço-me de que é
no Município, onde cada brasileiro nasce, cresce, estuda, trabalha, forma sua família, sofre e contribui com
o engrandecimento desta Pátria, que se encontram os
grandes desaﬁos da Federação.
A Constituição de 1988 conseguiu avançar em
muitos pontos dentro de uma visão municipalista. Ampliou bastante as responsabilidades das Prefeituras e
dos Prefeitos, transferindo muitas atribuições que até
então eram verdadeiramente compartilhadas com os
Estados e com a União.
O grande problema de origem continua a diﬁcultar
as gestões municipais até hoje. V. Exª, Presidente, que
também já foi Prefeito, sabe que houve preocupação
excessiva em repassar o ônus de novas responsabilidades aos Municípios, mas pouco se avançou no
sentido de dotar as estruturas municipais de recursos
compatíveis com o tamanho da nova missão imposta
pela Carta Cidadã.
O que temos visto neste últimos anos é apenas
reﬂexo desse descompasso institucional. Ironicamente,
quando os constituintes tentaram esvaziar as atribuições do poder central e do Estado, o resultado prático
demonstrou-se desastroso.
E por que isso? Simples: por meio de sutis mecanismos constitucionais, o que se consolidou foi uma
realidade trágica para o que poderia ser o início de um
novo pacto federativo. Houve descentralização de responsabilidades, mas passou a existir um cruel processo
de fortalecimento de poder da União.
Não por acaso a realidade dos números apenas
reforça nosso discurso protesto. Nos últimos anos, a
máquina arrecadadora do Governo Federal tem comemorado recorde em cima de recorde, transbordando
os cofres da União com um volume impressionante
de recursos.
Com programas de ajustes ﬁscais necessários, a
lógica desse processo federativo perverso, impõe serias
restrições aos governos estaduais e municipais.
Ao mesmo tempo, pela ação do poder central,
eventualmente o Palácio do Planalto lança pacotes de
bondades, como isenções de impostos, aplicáveis apenas naquelas alíquotas fontes das receitas do Fundo
de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.
Pergunto: qual foi a saída mais cômoda para a
equipe econômica do Governo Federal? Reduzir os
recursos do Fundo de Participação dos Estados e
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Fundo de Participação dos Municípios para fazer bonito perante a indústria automobilística, a indústria da
construção civil e até mesmo usar dos seus recursos,
não do Fundo, mas dos seus recursos, para beneﬁciar
os banqueiros.
Diz que tem recursos para emprestar ao Fundo
Monetário Internacional, mas a burocracia, a morosidade e, possivelmente, a vontade política, não está socorrendo os Municípios na medida exata das suas necessidades, das suas demandas e da justiça social.
Foi criada uma situação curiosa: os pequenos
Municípios, sempre tão limitados em suas receitas,
terminaram por sustentar uma política econômica de
um governo federal que resolve os problemas econômicos da Nação sacriﬁcando os que de pouco dispõem
para sobreviver.
O resultado não poderia ter sido outro: tem havido
demissões em massa nas Prefeituras, principalmente
as pequenas, em regiões carentes como o Nordeste
e o Norte do nosso Brasil, por absoluta falta de oxigênio ﬁnanceiro, que vem sendo tirado, a cada mês, nos
repasses do Fundo de Participação dos Municípios,
sem se falar na ameaça do atraso de pagamento dos
seus compromissos e dos seus servidores.
A prestação de serviços ao cidadão que luta e
sobrevive nos Municípios está comprometida, criando
uma crise dentro da crise e impondo às Prefeituras uma
situação inédita de diﬁculdade ﬁnanceira, cobrando
cada vez mais a dívida do INSS, não querendo fazer
o encontro de contas. E agora, as últimas notícias de
um portal são de que o Fundeb irá reduzir a contribuição, em alguns Estados, inclusive na Paraíba, do valor
a ser repassado anualmente. Estava previsto um valor
de mais de R$1.300,00 por aluno e vai cair para pouco
mais de R$1.200,00.
Notadamente, Sr. Presidente, me angustia em
particular, porque, na Paraíba, dezenas de Prefeituras
ainda têm de se submeter à política de perseguição
e massacre promovida pelo Governo que lá se instalou, que há exatos seis meses foi imposto ao povo da
Paraíba.
Espero, torço e reivindico, em nome da maioria
do povo paraibano, que a nossa Justiça, em particular o Supremo Tribunal Federal, decida, de imediato,
o cumprimento da Constituição do meu Estado, que
estabelece que a vacância do Poder, do Governo e do
vice, terá que ser feita por uma nova eleição indireta
pela assembleia legislativa, como assim estabelece a
nossa Constituição.
O atual Governador do meu Estado tem retirado
ambulâncias, viaturas policiais e cancelado convênios
em todas as cidades onde o Prefeito é seu adversário
político. Um verdadeiro caos, que já foi alvo de nossa

591

Agosto de 2009

denúncia em discursos anteriores nesta Casa. E, mais
do que isso, o Governo do Estado se encontra não só
demitindo diretores de escola e professores de toda
escola, mas demorando a nomear, esquecendo-se
que, por trás do ato da perseguição política, há seres
humanos, professores e diretores que não terão outra oportunidade de trabalho, alunos e pais de família
preocupados com o ano letivo que poderá sacriﬁcar
seus ﬁlhos.
Apelo aos colegas Senadores de todos os Partidos, de todos os Blocos e de todos os Estados do Brasil para que adotemos uma postura mais ﬁrme e uma
posição mais rígida em favor das Prefeituras, que são
massacradas pela política de distribuição de recursos
do atual Governo Federal.
Este é meu protesto, Sr. Presidente. Este é meu
alerta, Srªs e Srs. Senadores. Este é meu apelo, Srªs
e Srs. Senadores.
Vi, há poucos instantes, a Senadora Ideli falar
que nada foi provado. Faço desta tribuna uma pequena
pergunta ao Brasil: será que a segurança do Palácio
do Planalto não é eﬁciente, como todos gostaríamos,
para buscar nos seus arquivos e mostrar que a então
Secretária da Receita não visitou o Palácio sozinha,
como ela disse que visitou, foi recebida pela auxiliar da
Ministra Dilma Rousseff nos corredores daquela Casa
e também adentrou o gabinete da Ministra Dilma? Será
que a segurança do Palácio não é tão eﬁciente para
mostrar essas gravações ou estamos inseguros, porque o próprio Presidente estará também, já que não
há registro de quem entra naquele Palácio? Assim,
de uma vez por todas, encerraremos essa discussão
sobre se houve ou não esse encontro secreto que a
senhora aqui apresentou a toda a Nação.
Meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após o brilhante pronunciamento do Senador Cícero Lucena, engenheiro, político brilhante, convidamos outro
Senador da Paraíba a usar da palavra, que é o orador
inscrito Roberto Cavalcanti, empresário da comunicação e Senador do PRB pelo Estado da Paraíba.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, venho a esta tribuna, hoje
– pena que esteja assistindo ao Senador Cícero Lucena sair ali; quando falei ele já deu meia volta – para
conclamar a classe política paraibana no que tange
ao Orçamento do próximo ano.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
a Lei Orçamentária é a base e o balizamento para toda
atuação do Governo. Aﬁnal, não pode haver despesa
sem a correspondente previsão orçamentária. Sem
dúvida, a Lei Orçamentária é considerada a peça
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mais importante do sistema orçamentário, composto
também pelo PPA e pela LDO. É também aquela que,
dentre todas as leis, tem o condão de deﬁnir os rumos
do desenvolvimento do País, de cobrir melhor os menos favorecidos quando o cobertor é curto, de oferecer
as ferramentas para transformar em realidade áreas
com potencial diferenciado de desenvolvimento, estimulando, decisivamente, o crescimento, o progresso
e a paz social.
Semana que vem, Senador Cícero Lucena, em
31 de agosto, o Presidente da República envia ao
Congresso Nacional a proposta de Lei Orçamentária
para 2010, e nós dispomos de 4 meses para analisála e emendá-la no interesse dos nossos Estados, para
conciliar os recursos escassos com as enormes carências da população em geral. E sabemos que “em
casa em que falta pão, todo mundo briga e ninguém
tem razão”.
Quero lembrar, por oportuno, que o Estado da
Paraíba, além de situar-se em região considerada mais
pobre, apresenta carências evidenciadas em áreas
como: segurança pública, saúde, educação, saneamento básico, habitação, emprego e renda, além da
ausência quase absoluta de obras estruturantes que
permitam reverter a situação de desvantagem da economia estadual em comparação com a de outros Estados brasileiros, mesmo se comparada aos vizinhos Rio
Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e outros.
A rigidez imposta às metas ﬁscais, de alguma
forma, sempre afeta a adoção de políticas que priorizam benefícios sociais.
Afora isso, ainda temos de conviver com a séria
crise econômica que irrompeu no segundo semestre
de 2008. Mesmo que não com a mesma intensidade
com que se abateu sobre os países mais desenvolvidos, a crise chegou, sim, ao Brasil, provocando a
redução da atividade produtiva de alguns setores da
economia, com reﬂexos nocivos nos empregos, notadamente nos menos especializados, que concentram
a maioria dos mais pobres.
Ouço o Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Agradeço
o aparte e venho me somar a V. Exª na preocupação
com este momento em que se inicia o programa orçamentário de 2010, não sem antes fazer uma convocação a toda a Bancada da Paraíba para que nós
possamos cobrar do Governo Federal o cumprimento
do Orçamento de 2009. O nosso Estado vem fazendo
um sacrifício, ao longo dos anos, com um tratamento
bem abaixo do que merece a Paraíba e, mais ainda,
os paraibanos. Para que nós possamos reverter as
diferenças regionais – porque, senão, nós estaremos
criando não apenas diferenças regionais, mas dife-
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renças entre Estados –, nós precisamos estar prontos para elaborar um orçamento estruturante para o
Estado da Paraíba. Como é o primeiro ano em que V.
Exª se encontra aqui como Senador, vai ter oportunidade de apresentar essas emendas. E, com certeza,
a nossa convocação é para que toda a Bancada da
Paraíba se envolva no projeto estruturante para pontos essenciais do Estado, como o Porto de Cabedelo,
a continuação da duplicação da BR-230, da BR-104,
o investimento em infraestrutura hídrica e tantos itens
que a Paraíba cobra e reivindica. Estaremos juntos,
inclusive como membros da Comissão de Orçamento, para defendermos, ao lado dos outros Parlamentares paraibanos, esse compromisso. Gostaria, se me
permite o Senador Roberto, de dizer que hoje à tarde
tive uma audiência no Ministério do Turismo na qual
fui cobrar o cancelamento do recurso de uma emenda
de bancada em favor do Centro de Convenções da Paraíba, que se localiza na cidade de João Pessoa. E o
Ministro se comprometeu a rever esse cancelamento,
de ver as razões que o levaram a isso, para que a Paraíba não seja prejudicada em um item tão importante
quanto o do turismo. Parabenizo V. Exª pela iniciativa
de chamar a atenção do Brasil e dos paraibanos para
a importância desse momento do Orçamento em favor
da Paraíba e dos paraibanos.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Senador Cícero, agradeço-lhe o aparte.
Gostaria de conclamá-lo para que não aconteça
novamente com a Bancada da Paraíba o que aconteceu no Orçamento deste ano, em que a Bancada não
se reuniu e não tivemos emenda de bancada. Esse é
um fato extremamente...
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Isso na
LDO. O Orçamento ainda vai ocorrer.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB) – Sim, na LDO, mas a falta de unidade nossa
no tocante à defesa dos interesses da Paraíba pode
provocar que a Paraíba permaneça da forma como se
encontra, que é de extrema diﬁculdade para a sobrevivência econômica.
Sr. Presidente, essa é uma constatação que faço
com tristeza.
As observações constantes deste pronunciamento servem para demonstrar minha preocupação com
aquilo que a Paraíba pode esperar, partindo do conteúdo da Lei Orçamentária para 2010. Até que ponto
serão atendidas as necessidades da população do
Estado que represento nesta Casa? Haverá recursos
pelo menos para concluir ou avançar nas poucas obras
do PAC em andamento no Estado?
Mesmo que consigamos incluir algumas das carências demonstradas pela população do Estado por meio de
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emendas dos Parlamentares, é fato que, além de constituírem uma parcela pequena dos recursos totais, ainda
teremos de esperar a benevolência do Poder Executivo
para a sua concretização. Isso dado o caráter autorizativo
que caracteriza a Lei Orçamentária em voga no Brasil,
ou seja, o Orçamento aprovado pelo Congresso não é
impositivo, não obriga o Executivo a executá-lo.
No Nordeste, a Paraíba está atrás de Sergipe,
Rio Grande do Norte e Pernambuco, colocando-se
entre os Estados com as mais baixas performances
em termos de desenvolvimento social e econômico.
Quanto ao IDH estadual, está classiﬁcada em 24º lugar. É uma situação ao mesmo tempo vergonhosa e
entristecedora.
Muito temos que avançar para alcançar níveis
hoje apresentados pelos Estados das Regiões Sul,
Sudeste e até mesmo Centro-Oeste.
Aliás, a Paraíba está sofrendo uma grande migração do campo para as localidades mais industrializadas,
especialmente para a grande João Pessoa.
Mas, devido ao fato de muitos agricultores pobres
resistirem à “expulsão”, por assim dizer, da terra, apresenta um grande número de assentamentos de reforma agrária, da mesma forma que as cidades maiores
estão convivendo com assentamentos urbanos.
Então, observamos algumas áreas que necessitam do olhar criterioso dos responsáveis pelas políticas
nacionais: política agrária e, nas cidades, pelo menos
políticas de moradia e de saneamento.
Dados do último levantamento efetuado pelo Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 2005, causam uma séria preocupação e estão a indicar a necessidade de investimentos
efetivos nas áreas de saúde e de educação: mortalidade infantil de 59,4 em mil; analfabetismo de 25,9%;
e analfabetismo funcional de 43,3% da população.
Quanto à moradia, o déﬁcit no Estado corresponde a aproximadamente 140 mil famílias.
Para corrigir essa situação, é necessário que a
Paraíba seja contemplada com recursos nos setores
de habitação e de saneamento.
Para concluir, Sr. Presidente.
E, a respeito da segurança pública, então, qual
o nosso horizonte?
Apesar do Plano Nacional de Segurança Pública,
tão alardeado pelo Governo Federal, a criminalidade
na Paraíba só faz aumentar!
Conforme dados divulgados em 2008 pela própria
Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa
Social (SEDS), a criminalidade cresceu oito vezes em
relação ao aumento da população.
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As ocorrências criminosas cresceram 30% nos
últimos cinco anos, enquanto a taxa de crescimento
populacional ﬁcou em 3,48%.
Os números que estou apresentando, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estão a atestar que a
Paraíba necessita muito da aplicação de recursos orçamentários vinculados a programas federais.
Não basta a simples previsão, pois o Governo
não se sente obrigado à efetiva aplicação dos recursos previstos.
Por isso, é importante que a bancada do Estado
da Paraíba esteja unida em torno do Governador na
apresentação de emendas para áreas consideradas
relevantes e para as quais não se pode prescindir de
recursos federais.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado pela tolerância do tempo. Nossos agradecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Convidamos para usar da palavra o orador inscrito
Paulo Paim.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, V. Exª me permite?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Concedo a palavra pela ordem ao Senador Arthur
Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, requeiro, com muito pesar, voto de pesar pelo falecimento do
empresário e ex-Prefeito do Município de Eirunepé, no
Amazonas, meu amigo Amaury Feitoza Tomaz, pai do
atual Prefeito de Dissica Tomaz, do mesmo Município.
O falecimento ocorreu no dia 14 de agosto de
2009, em Manaus.
Requeiro, nos termos do art. 22, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos
Anais do Senado, voto de pesar pelo falecimento dessa grande ﬁgura do meu Estado.
Ex-político amazonense e empresário de êxito, completaria 90 anos de idade em setembro. Repito que ele
foi Prefeito de Eirunepé, no Amazonas, por duas vezes e
foi agente de viagens, em seguida, tendo trabalhado até
o ﬁnal da vida, representando a extinta TAP e, depois, a
Trip, empresa que hoje atua muito em meu Estado.
Pessoa de muito respeito, Amaury era pai do
atual prefeito de Eirunepé, Dissica Valério Tomaz, que
cumpre seu terceiro mandato no Município e do exVereador por Manaus Plínio Valério.
Também já foi candidato ao Senado com uma
votação muito bonita.
Amaury Feitoza era avô de Dissica, Beto, Tatiana, todos eles diretores da Rede Calderato de Comunicação, do Amazonas. A todos envio um abraço
afetuoso.
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Pai de 10 ﬁlhos, foi casado duas vezes, a primeira,
com a Srª Alice e, depois, com a Srª Nilma. Um deles,
Amaury Feitoza Tomaz Filho, a quem eu cumprimento
também com muito pesar, foi Vereador e Secretário Municipal de Comunicação em Cabo Frio, Rio de Janeiro.
O voto de pesar que requeiro é merecida homenagem póstuma do Senado Federal a esse grande
brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido de acordo com o Regimento.
Chamamos o Senador Paulo Paim, do Partido
dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, como orador inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos travando uma batalha nacional em
defesa dos aposentados, dos pensionistas e de todos
os assalariados, porque o ﬁm do fator interessa a todos
os assalariados. Estamos indo bem, Sr. Presidente.
Eu queria, neste momento, fazer uma pequena
homenagem simbólica àqueles que militam diariamente em defesa dessa causa. Por exemplo, Sr. Presidente, a Federação das Associações dos Aposentados e
Pensionistas do Rio de Janeiro e a Associação das
Câmaras Municipais do Alto Jacuí, Rio Grande do Sul,
ﬁzeram também enquetes manuais e distribuíram às
suas respectivas entidades.
A Faaperj, Sr. Presidente, enviou pelo correio
centenas de votos, e a Ascamaja pretende recolher
3.500 assinaturas, que serão enviadas aos Deputados
Federais para que votem pelo ﬁm do fator previdenciário, pelo reajuste integral a todos os aposentados e
pensionistas, e pela reposição das perdas, conforme
o Senado da República já aprovou.
Quero cumprimentar a Presidente da Faaperj,
Elda das Dores Gaspar, e o Presidente da Ascamaja,
Valdir Alberi Kirst, que dedicaram esforços enormes.
Esses dois exemplos, Sr. Presidente, se somam a tantos outros de iniciativas de homens e mulheres que não
têm computador, mas que vão ao vizinho, pedem para
o neto, pedem ao sobrinho para que votem.
Eu queria dizer a todos que essa corrente positiva
de que estamos participando em todo o País...O Senador Eduardo Azeredo e eu tivemos a oportunidade
de ver, lá em Minas Gerais, a Assembléia lotada, as
galerias e o Plenário, todos pedindo aprovação dos
projetos aprovados aqui no Senado e que estão na
Câmara dos Deputados.
Como nós íamos terminar a enquete hoje ao meiodia e não houve hoje à tarde a reunião para busca do
entendimento com os Ministérios correspondente do
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Governo, quero informar a todos que a enquete vai
terminar na segunda-feira que vem ao meio-dia.
Até o momento, Sr. Presidente, a minha página
– www.senado.gov.br/paulopaim – já está com cerca
de 13 mil votantes. A página da Cobap já está em torno de 25 mil votantes. A soma, pegando as entidades
nos Estados: Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, o blog “Solta o Verbo”,
o blog “Fim do fator previdenciário”, o jornal O Dia –
que também fez a pesquisa – e outras rádios, nós já
apresentamos, eu diria a essa altura da noite, cerca de
70 mil votantes. Tenho certeza absoluta, tenho certeza
porque acredito nessa mobilização, que até segundafeira mais de 100 mil pessoas entrarão nas páginas
das entidades e na minha página aqui no Senado,
votando, exigindo que a Câmara dos Deputados, se
não houver um bom acordo que vote o ﬁm do fator, a
recuperação das perdas e também a aposentadoria
integral para todos, inclusive o reajuste acompanhando o crescimento do salário mínimo.
Vou deixar registrado, Sr. Presidente, essa parte
da pesquisa nesse documento que a Cobap me entregou hoje à tarde.
Quero também dizer, Sr. Presidente, que para mim
é importante registrar a decisão tomada pelo Supremo
Tribunal Federal. Quero deixar registrada a decisão do
STF em editar uma nova súmula vinculante para tratar
da aposentadoria especial para os servidores públicos.
Diante de inúmeros mandados de injunção que tramitam
naquela Corte sobre a matéria, o Presidente daquela
Corte apresentou uma proposta de súmula vinculante,
cujo texto proposto é o seguinte:
Enquanto inexiste a disciplina especíﬁca sobre
aposentadoria especial do servidor público, nos termos
do art. 40, §4º da Constituição Federal, com redação
da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, impõe-se
a adoção daquela própria aos trabalhadores em geral
(art. 57, §1º da Lei nº 8.213, de 1991.)
Então, está assegurado por essa súmula que aos
servidores públicos é garantida, nos casos especíﬁcos,
a aposentadoria especial nos moldes daqueles que são
assegurados para os trabalhadores do Regime Geral
de Previdência Social.
Sr. Presidente, nós apresentamos aqui inúmeras
propostas no Congresso Nacional:
Proposta nº 68, de 2003, de autoria do Senador
Antonio Carlos Valadares, à qual apresentei emenda
e está pronta para ser votada aqui no Plenário do Senado. Tem que ser no plenário.
Proposta de nº 250, de 2005 – complementar, de
nossa autoria, que está pronta para ser votada.
Proposta nº 8, de 2006 – complementar, do Senador Marco Maciel, que está pronta para ser votada.

AGOSTO 2009
36820

Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Por isso, Sr. Presidente, eu tenho insistido muito que lá
no Conselho de Ética, lá na Comissão de Ética, se debata
esta crise no Senado e se vote, mas o Plenário do Senado
não pode parar de votar, de decidir, de deliberar.
Eu recebo em torno de seis mil correspondências por semana, Sr. Presidente. E a cobrança é muito
grande. Vamos discutir no Conselho de Ética o que é do
Conselho de Ética e no plenário, vamos votar. As matérias estão aí paradas e não estão sendo votadas.
Vamos dar um exemplo, Senador Mão Santa:
digamos que a Câmara vote lá a nossa proposta – V.
Exª foi o relator do ﬁm do fator e do reajuste do aposentado – com alguma alteração. Volta para cá. Esta
Casa não vai votar? Se continuar assim...
Por isso eu quero fazer um apelo a todos para
que voltemos a votar aqui no plenário do Senado, com
urgência.
Quero, ainda, Sr. Presidente, se me permitir, dizer
que hoje tivemos uma grande audiência pública aqui
na Comissão de Direitos Humanos. Eu tive a alegria
de presidir a Comissão, a outra parte foi presidida pelo
Senador José Nery. Na pauta, dois projetos de nossa
autoria: o PLS 173, de 2008, e o PLS 387, do qual V.
Exª, Senador Flávio Arns, é o relator, é de minha autoria e será votado amanhã na Comissão de Assuntos
Sociais. Está na pauta.
O que esses PLs garantem? Garantem o direito
da aposentadoria especial para aqueles que atuam
como vigilantes, que defendem as nossas vidas, o
nosso patrimônio, vigilantes nas escolas, nas universidades, que, em princípio, defendem a vida. V. Ex ª
deu o parecer favorável com duas emendas, que é
melhor inclusive, do que nosso projeto original. O que
será votado é o nosso Projeto 387. Esse pega todos,
trabalhadores da área pública, da área privada, garantindo o direito à aposentadoria especial e, também, o
adicional de periculosidade de 30%.
Por isso, Sr. Presidente, quero fazer um apelo a
que todos os Senadores e Senadoras se façam presentes na Comissão de Assuntos Sociais para que votemos esse direito legítimo de milhões de trabalhadores
que trabalham no serviço de vigilância defendendo as
nossas vidas – e por que não dizer –, o patrimônio público e também individual de cada brasileiro.
Sr. Presidente, quero ainda destacar que nessas
pesquisas realizadas, pela enquete – eu acredito que
vai ultrapassar o número de 100 mil votantes, 90% até
o momento, pelo menos na minha página votaram já
em torno de 13 mil, acredito que vai chegar a 20 mil –
eles estão pedindo que os projetos sejam votados. Nós
queremos que os projetos sejam votados no plenário
da Câmara dos Deputados. Sr. Presidente, eu espero
que isso aconteça.
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Senador Flávio Arns, Senador Augusto Botelho,
enﬁm Senadoras e Senadores que estão aqui no plenário neste momento, quem sabe, a gente possa construir
um entendimento. O entendimento evita o veto. Claro
que eu estou torcendo para um entendimento. Se não
houver um entendimento, vamos então para o voto.
Quero, mais uma vez, insistir com aqueles que eu
sei que vão votar. Votam em torno de duas mil pessoas por dia, Senador Flávio Arns, na minha página. Na
página da Cobap, acho que chegam a três mil pessoas
por dia. Mas quem quiser votar, repito: www.senado.
gov.br/paulopaim. A página da Cobap é: www.cobapmaquinaweb.com.br. É importante a votação, porque
vai ajudar, também, na construção do entendimento
naquela Casa, lá na Câmara.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não,
Senador.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Só quero
dizer que, mesmo sendo através do microfone, eu já
quero votar também.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Seu voto
vai ser duplo, porque já votou aqui no Senado e vai
votar agora.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Na sua página também, para dizer que voto a favor. Mas eu penso,
Senador Paulo Paim, que a estratégia deve ser sempre
deixar muito claro para aposentados e pensionistas que
somos a favor dos pleitos dos aposentados e pensionistas. Isso já ﬁcou muito reﬂetido aqui no Senado em todas
as nossas falas, debates, discussões e, principalmente,
na votação dos projetos de lei que foram todos aprovados aqui e estão na Câmara. Eu diria, Senador Paulo
Paim, que nós estamos procrastinando, colocando para
frente, não resolvendo, exageradamente. Isso aqui está
causando um drama, uma aﬂição, um problema...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Permitame ajudar. Era para junho, foi para julho, estamos terminando agosto e a votação ainda não aconteceu.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Olha, isso
vai continuar até sabe lá Deus quando. Eu penso que
nós temos que ter duas situações: a aprovação desses
projetos na Câmara dos Deputados. Votar, aprovar os
projetos, os aposentados e pensionistas falarem com
os Deputados, estarem atentos, ver quem vota a favor e quem vota contra e aprovar esses projetos – e
acho que serão aprovados – na Câmara dos Deputados. Se forem vetados pelo Executivo, como provavelmente serão, vamos imediatamente nos debruçar
só sobre este veto, quer dizer, ter um dia especial no
Congresso Nacional para apreciação somente deste
veto. Eu penso que este acordo pode ser conseguido
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aqui no Senado, entre Senadores e Senadoras de
todos os partidos, para apreciação só deste veto, se
houver apreciação deste veto ou destes vetos, porque
são alguns projetos de lei. Aí, naturalmente, teremos
aposentados e pensionistas, todos aqui dentro do
Congresso Nacional, falando com os Senadores e as
Senadoras, Deputados e Deputadas, para que a derrubada dos vetos tenha sucesso. O problema é que
o voto é secreto, mas deve-se falar com todos para a
derrubada dos vetos. Senador Paulo Paim, enalteço a
sua caminhada, o seu esforço sempre em tantas áreas
e também nesta área do aposentado e do pensionista,
mas penso que não dá mais para esperar. Nós temos
que votar. Vetou, vamos falar com a Presidência do
Congresso Nacional. Esse era o plano original, se V.
Exª se lembra: votar unicamente isto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exatamente.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Aí uma grande mobilização para que nós tenhamos essa mudança. Inclusive, na época anterior a se tornar Presidente
da República, o próprio Presidente Lula falou muitas
vezes contra a tremenda injustiça que era, por exemplo, o fator previdenciário. Isso fez parte de todos os
discursos, inclusive colocando-se em praça pública os
nomes das pessoas que não queriam derrubar. Agora,
é a oportunidade que temos de derrubar essa tremenda
injustiça contra aposentados e pensionistas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador Flávio Arns, pelo aparte.
Senador Adelmir Santana, eu queria aproveitar o
momento para informar à Casa que tivemos, às 16 horas,
uma reunião com o Presidente Michel Temer. Vai haver
mais uma reunião na segunda-feira. O que as entidades
expuseram ao Presidente Michel Temer? Que compromisso ele assumiu, dando entrevista há poucos minutos?
Ele disse que, se na segunda-feira não houver uma boa
proposta que atenda aos interesses dos aposentados,
colocará a matéria em votação. Então, em agosto ou no
máximo no início de setembro, poderemos decidir essa
parada no voto, já que o acordo não foi possível.
Eu ainda quero torcer, Senador Flávio Arns, na
linha dos seus argumentos e do compromisso que temos com essa causa, que a gente construa esse acordo.
Mas, se não for possível, a democracia é assim. Quando
não é possível, pelo diálogo, construir um entendimento,
coloca-se a voto e a vontade da maioria prevalece.
Senador Adelmir Santana e Senador Botelho, se
o Senador Mão Santa permitir, eu gostaria de receber
um aparte de ambos ainda.
Obrigado, Senador Flávio Arns, pela sua fala ﬁrme e clara. A coerência do homem público tem de ser
sempre a mesma. O discurso que ele tinha há alguns
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anos tem de ser o mesmo hoje. Não dá para mudar o
discurso do dia para a noite.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador
Paim, todos nós aqui conhecemos o seu posicionamento, que vem de longe, vem lá da Câmara dos Deputados, e, por isso, veio para cá também em defesa dos
aposentados e da melhoria do salário mínimo inclusive.
Sabemos o que representam esses projetos de V. Exª,
que foram aqui aprovados por todos nós...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por unanimidade.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – ...por unanimidade. A perda que isso vem representando na remuneração dos aposentados... E hoje há um percentual elevadíssimo...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Em torno
de 70% é o prejuízo.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Há um percentual elevadíssimo de aposentados que hoje recebe
menos do que ou recebe um salário mínimo. Então,
essa luta é de todos nós, eu sempre me associei à
luta que V. Exª faz aqui nesta Casa, e acho que é chegada a hora de se ter uma deﬁnição. Há proposições,
inclusive, de dar um percentual em troca da renúncia,
vamos dizer assim, dessa luta, e nada é feito. Apenas
ﬁca nas conversas, nas promessas e acordos não cumpridos. Aliás, está sendo comum falar uma coisa e não
cumprir. Então, eu queria dizer que estou associado a
V. Exª, acho que é chegada a hora de uma deﬁnição
por parte da Câmara, e, se porventura voltar aqui, não
mudaremos o nosso posicionamento. Estaremos na
mesma direção de antes, acompanhando a posição
de V. Exª em relação a esses projetos. Congratulo-me
pelo seu pronunciamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador Adelmir Santana. V. Exª tem razão, porque na
imprensa é suscitado, é levantado: é seis, é sete, é oito, é
nove, é o fator, não é o fator; é 85, é 95. Mas, oﬁcialmente,
nenhuma proposta foi colocada na mesa de negociação,
por isso está criando indignação – eu falava agora com
o Senador Mão Santa, que é o Relator, inclusive, se dirigindo a nós: “E daí, é para valer ou não é essa história”?
Duvidando, já, se efetivamente os projetos que nós aprovamos aqui são para valer. São para valer.
Eu vou passar a palavra ao Senador Botelho em
seguida, apenas dizer o seguinte: se a Câmara não
votar, nós vamos fazer o que ﬁzemos aqui dentro – os
Senadores aqui todos foram solidários. Nós ﬁzemos
três noites de vigília aqui, se for preciso, nós vamos
fazer vigília lá na Câmara dos Deputados, exigindo a
votação se não houver acordo.
Obrigado, Senador Adelmir Santana.
Senador Botelho.
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O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador
Paim, quando eu cheguei aqui, em 2003, V. Exª já cavalgava
no seu cavalo crioulo, arreado, tipo gaúcho, lutando pelo
direito do trabalhador. Cheguei num cavalinho lavradeiro,
que não é tão vigoroso quanto o seu, mas é resistente à
anemia dos cavalos, e tenho acompanhado V. Exª. Lembrome de quando discutíamos o objetivo de chegar o saláriomínimo aos US$100.00. Hoje, quando converso com os
movimentos sociais lá, em minha terra, falo sempre disto,
que já estamos em quase US$250.00.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mais de
US$250.00.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Mais
de US$250.00. E não é possível que um Governo, que
está fazendo essa bondade, resgatando essa dignidade
do trabalhador, não vá também ajudar-nos a resgatar
a dignidade dos nossos aposentados que construíram
com este País – foram eles que construíram tudo que
estamos trabalhando aqui. E, no meu Estado, existem
muitas pessoas que dependem dessa aposentadoria.
Tenha a certeza de que eu sempre estive cavalgando
a seu lado no meu cavalo lavradeiro, mas a nossa cavalgada tem que chegar – vamos chegar – num bom
lugar. Conte com o nosso apoio.
(Interrupção do som.)
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Os
trabalhadores e os aposentados sabem que podem
contar conosco. Eu, V. Exª e o Senador Flávio Arns,
que não sei qual o cavalo que monta no Paraná, estamos cavalgando para chegar num bom local e conseguir resgatar a dignidade dos nossos aposentados
também.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Botelho.
Eu queria só dizer, se me permitirem, que, nos
e-mails que recebo, as pessoas dizem: “Senador, esses quatro projetos não são mais seus.” E é correto
isso. Os projetos foram aprovados por unanimidade no
Senado. São projetos do povo brasileiro. Não são do
Rio Grande do Sul, não são de Brasília, não são da
Paraíba. São do povo brasileiro. Então, ninguém tem
o direito de abrir mão dos projetos.
O Senador Adelmir levantou bem. Numa negociação, claro, a gente tem que saber ser ﬂexível, mas
os quatro projetos terão que ser apreciados de uma
forma ou de outra, porque os projetos são aprovados
em uma Casa, vão para a outra e, lá...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Paim, prorrogo em um minuto para V. Exª...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu vou
concluir, Sr. Presidente.
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E lá, a outra Casa, tem que deliberar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– ...e em mais meia hora para que todos os oradores
presentes possam usar da palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou encerrar.
Eu só quero terminar, Senador Mão Santa, lembrando a todos da importância de votarmos o projeto,
que vai garantir a proﬁssão, de forma deﬁnitiva, sobre
a prestação de serviço da psicologia e da assistência
social nas escolas públicas da educação básica.
É o Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2007, do
Deputado José Carlos Elias, que obteve o parecer favorável, aqui, do Senador Mozarildo Cavalcanti. Está pronto
para o Plenário, mas como, infelizmente, o Plenário não
está votando, os psicólogos e os assistentes sociais estão fazendo esse apelo para que o Senado vote.
É um projeto importantíssimo, que vai cumprir a
sua função social.
O Poder Público deverá assegurar...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Poder
Público deverá assegurar atendimento por psicólogos
e assistentes sociais a alunos das escolas públicas da
educação básica que deles necessitarem.
O atendimento será prestado por psicólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS – e por
assistentes sociais vinculados aos serviços públicos
da assistência social.
Os sistemas de ensino, em articulação com sistemas públicos de saúde e de assistência social ﬁxarão, em qualquer caso (psicólogo e assistente social),
o número de vezes por semana e horários mínimos
para prestar esse atendimento.
Eles, com certeza absoluta, Sr. Presidente, terão importante atuação, inclusive na prevenção das
drogas.
Estou sintetizando em função da pressa. Quero
terminar neste minuto.
Enﬁm, peço o apoio para a aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 60, de autoria do Deputado
José Carlos Elias e Relatoria do Senador Mozarildo
Cavalcanti, para garantir que psicólogos e assistentes
sociais passem a ter espaço para ajudar...
(Interrupção de som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, peço-lhe que considere na íntegra o meu
pronunciamento.
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM:
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O SR. PAULO PAIM (Bloco PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, registro com alegria que na manhã de
hoje tivemos uma audiência na CDH, a qual dividi a
presidência com o senador José Nery.
Na pauta dos debates estavam dois projetos de
minha autoria, o PLS 173/08 e o PLS 387/08, ambos
querem garantir aos trabalhadores vigilantes das áreas pública e privada o adicional de periculosidade e a
aposentadoria especial.
No decorrer da reunião fomos informados pela
presidente da Comissão de assuntos Sociais, senadora
Rosalba Ciarlini, de que o PLS 387/08 (periculosidade)
será colocado em votação amanhã.
Sr. Presidente, informamos ainda que as enquetes
que estamos fazendo em nossa página, na página da
Cobap, em blogs e sites diversos, por rádios e jornais
jê somam cerca de 60 mil votos.
Desses aproximadamente 90% das pessoas dizem que, se não houver uma boa negociação, são
favoráveis a que as matérias apresentadas por mim
sejam votadas em plenário, com urgência.
Ou seja, pedem que se não for construída uma
boa negociação que o ﬁm do fator previdenciário (PL
3299/2008), a emenda ao PL 1/07 que concede às aposentadorias e pensões o mesmo percentual de reajuste
dado ao mínimo; a recomposição das aposentadorias com
base no número de salários mínimos (PL 4434/2008); e
o veto ao PLV 18/2006 de 16,65%, sejam votadas.
Como a reunião que teríamos na tarde de hoje
foi adiada para a próxima segunda-feira (24), nossa
enquete permanecerá aberta até às 14h desse dia.
Por isso fazemos um apelo a todos: votem, deixem suas opiniões registradas.
Para votar em minha página o endereço eletrônico é o www.senado.gov.br/paulopaim.
Já o da página da Cobap é o cobap.maquinaweb.com.br.
Não deixe de votar.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, quem pensa que os aposentados não estão atentos a tudo que diz respeito aos seus direitos,
está enganado.
Eles estão demonstrando isso na enquete que está
sendo realizada para que tomem sua decisão quanto
aos seus proventos. E, nem o fato de alguns não terem
acesso à Internet os impediu de darem sua opinião.
Exemplo disso é a FAAPERJ – FEDERAÇÃO
DAS ASSOCIAÇÕES DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RIO DE JANEIRO e a ASCAMAJA
– Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí/
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RS, que ﬁzeram as enquetes manuais e distribuíram
em suas respectivas associações.
A FAAPERJ enviou por correio 212 votos e a ASCAMAJA pretende recolher 3500 assinaturas que serão
enviadas aos Deputados Federais também.
Parabenizo a FAAPERJ, cuja presidente, Yedda
das Dores Gaspar, se empenhou na realização dessa
enquete e a ASCAMAJA na pessoa de seu Presidente, Valdir Albert Kirst , que também dedicou esforços
nessa empreitada !
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero deixar registrado a decisão do Supremo Tribunal Federal em editar uma nova súmula
vinculante para tratar da aposentadoria especial de
servidores públicos.
Diante de inúmeros mandados de injunção que tramitam naquela corte sobre a matéria o Presidente daquela
corte apresentou uma proposta de súmula vinculante.
O texto proposto pelo Ministro Gilmar Mendes
é o seguinte:
“Enquanto inexistente a disciplina especíﬁca sobre aposentadoria especial do servidor
público, nos termos do artigo 40, § 4ºº da Constituição Federal, com a redação da Emenda
Constitucional n. 47/2005, impõe-se a adoção
daquela própria aos trabalhadores em geral
(artigo 57, § 1º da Lei n. 8.213/91).
Assim, enquanto não houver a regulamentação
da aposentadoria especial para os servidores públicos
serão usados, subsidiariamente, os mandamentos da
Lei 8.213.
O Tribunal já recebeu 21 petições de sugestões
de Súmula Vinculante a respeito da matéria.
Acontece que tramita em conjunto, nesta Casa,
os Projetos de Lei do Senado: nºº 68, de 2003 – Complementar, de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares; nº 250, de 2005 – Complementar, de nossa
autoria, e o de nºº 8, de 2006 – Complementar, de autoria do Senador Marco Maciel.
Todos estes projetos estabelecem critérios e requisitos diferenciados de aposentadoria para os servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou
integridade física, e também para aqueles servidores
portadores de eﬁciência.
Posteriormente, apresentei ainda uma emenda
ao PLS 68 para inclusão de dispositivo estabelecendo a concessão de aposentadoria especial, independentemente de idade, ao servidor que exerça ativida-
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de policial por trinta anos, se homem, e vinte e cinco
anos, se mulher.
O projeto está aguardando inclusão na ordem do
dia desde o ano passado (2008).
Minha proposta é que votemos as proposições
que estão prontas para apreciação.
Não podemos ﬁcar com projetos, tão importantes
para a sociedade, parados.
Faço um apelo a Mesa Diretora que inclua na votação a matéria, pois passados 20 anos da promulgação da Constituição ainda temos matérias pendentes
de regulamentação.
Mesmo que não haja consenso vamos para o
voto, isto é democracia.
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Os servidores públicos têm direitos constitucionais
garantidos pelo art. 39, parágrafo 3º da Constituição. E
cabe a todos nós deliberar sobre a matéria.
Quero encerrar este registro citando o Mestre
em Direito Constitucional José Afonso da Silva: “Toda
Constituição é feita para ser aplicada. Nasce com o
destino de reger a vida de uma nação, construir uma
nova ordem jurídica, informar e inspirar um determinado regime político-social.”
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art .210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nossos cumprimentos, Senador Paulo Paim. V. Exª
será atendido na forma regimental.
Quero dizer-lhe que iríamos fazer um pronunciamento semelhante. Então, eu faço minhas palavras as
palavras de V. Exª em respeito a vários e-mails que
quero sintetizar. São de Ailton Ferracini. Ele pede que
não deixem que a injustiça continue sendo executada.
Que seja sanada de uma vez e com urgência, porque
os aposentados não suportam mais tanta injustiça.
Aprovação do ﬁm do fator previdenciário. É um e-mail
longo que V. Exª traduziu em um dizer e transmitiu aos
aposentados do Brasil: A nossa luta continua. Agradeço
a Ailton Ferracini que enviou esse e-mail.
Estamos trabalhando para resgatar essa nódoa
da nossa sociedade, do nosso Governo, que foi a diminuição da aposentadoria dos brasileiros.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr.
Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Flávio Arns está como orador inscrito, o próximo, e
o último orador inscrito...
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Só
uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
...é o nosso Augusto Botelho.
Adelmir Santana, questão de ordem ou pela ordem?
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria solicitar
a V. Exª que colocasse em votação um requerimento
de nossa autoria que pede uma sessão especial de
homenagem ao Ano da França no Brasil, para o próximo dia 25.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu vou passar a ler os expedientes que estão aqui,
da Mesa Diretora.
A Presidência comunica ao Plenário que foram
deferidos, nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2009,
os seguintes requerimentos:
– nº 987, de 2009, do Senador Mário Couto, que solicita a tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado nº 102, de 2007-Complementar (que já
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tramita em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 72, de 2007, e 19, de 2009-Complementares) com o Projeto de Lei do Senado nº
678, de 2007-Complementar.
– nº 1.011, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, que
solicita a tramitação conjunta do Projeto de Lei
do Senado nº 102, de 2007-Complementar (que
já tramita em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 72, de 2007, e 19, de 2009-Complementares) com os Projetos de Lei do Senado nºs
497 e 595, de 2007-Complementares.
Deferidos os requerimentos, as matérias passam a tramitar em conjunto e voltam às Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Em votação o Requerimento nº 1.021, de 2009, de
autoria da Senadora Marisa Serrano, para participação
de S. Exª na sessão extraordinária do Parlamento do
Mercosul, em Montevidéu, Uruguai.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O pedido do Senador Adelmir Santana, de imediato,
é atendido.
Foi lido anteriormente o Requerimento nº 1.025,
de 2009, do Senador Adelmir Santana e outros Srs.
Senadores, solicitando a realização de sessão especial com o objetivo de comemorar o Ano da França no
Brasil e a ação das Alianças Francesas como agentes
de fusão cultural em nosso País, a realizar-se no dia
25 de agosto de 2009, às 10h.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento do Senador Adelmir
Santana, lembrando, Senador Adelmir Santana, que
25 de agosto é o Dia do Soldado Brasileiro, e eu serei
homenageado, em nome do Senado, pelo Exército
Brasileiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy. O orador inscrito é o Senador Flávio Arns, a quem convido para a
tribuna. Enquanto ele não chega à tribuna...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Se me permite, mas
até avaliamos que será importante transmitir conjun-
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tamente, os Senadores Augusto Botelho, Flávio Arns,
Paulo Paim e eu.
Ficamos surpreendidos por uma notícia que saiu
agora na Folha Online, segundo a qual o Senador Aloizio Mercadante estaria disposto a deixar a Liderança do
Partido dos Trabalhadores em função de estar sendo
forçado a modiﬁcar aqueles que são os membros do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
Nós gostaríamos aqui de dizer que estamos solidários ao Senador Aloizio Mercadante, avaliamos que
ele deve ter os critérios que teve quando designou os
membros do Conselho de Ética e avaliamos que ele
deve permanecer como Líder do Partido dos Trabalhadores no Senado.
Então, queremos aqui transmitir, inclusive estamos fazendo esta comunicação pelo telefone diretamente ao Senador Aloizio Mercadante, dizendo que
nós mantemos esta posição.
Eu vou pedir até ao Senador Paulo Paim que
fale...
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Enquanto
o Senador Paulo Paim, Sr. Presidente, vai...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) Senador Flávio Arns.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, se me permitir rapidamente, Senador Flávio
Arns, o Senador Aloizio Mercadante está do outro lado
da linha, e diz que em nenhum momento ele disse que
foi pressionado por Senadores do PT - ele está aqui ao
telefone. Ao contrário, ele teve a solidariedade de todos
os Senadores do PT e mantém a sua posição.
Nós todos somos solidários e não aceitaremos,
em hipótese alguma, que nem sequer se ventile a possibilidade da renúncia do Líder Mercadante.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Flávio Arns, V. Exª está chamado como
orador inscrito. V. Exª vai usar a tribuna ou o telefone
do Mercadante?
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Não,
eu vou à tribuna, Sr. Presidente, mas quero falar do
microfone. Que o Líder do PT, ao mesmo tempo, escute a nossa manifestação que é da mais absoluta
conﬁança no trabalho da Liderança. Já me manifestei
nesse sentido da tribuna do Senado. A posição do PT
é clara, e o Líder Mercadante sempre manteve uma
posição ﬁel, correta, adequada e temos a mais absoluta conﬁança no Líder Aloizio Mercadante. E o povo
de São Paulo pode ﬁcar absolutamente tranqüilo nesse sentido porque tem um Senador que não se curva
diante de qualquer tipo de pressão. Ele está pensando
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no melhor para o Brasil, e o melhor para o Brasil tem
que ser a atitude do Partido dos Trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Sr. Presidente, permita-me também complementar. Em
meu nome, Augusto Botelho, Senador por Roraima,
quero prestar apoio ao Senador Aloizio Mercadante.
Em nenhum momento, eu o vi fracassar ou, pelo menos, hesitar em relação aos problemas éticos dentro
das reuniões da nossa bancada. Quero avisar o povo
de São Paulo também que ele tem sido muito ﬁrme em
defesa da ética em nossas reuniões. Acho que essa
é uma medida precipitada; pode até ser um boato de
jornal dizer que ele quer abandonar a Liderança.
Nós fazemos votos e o apoiamos na Liderança
do PT. Torcemos para que ele continue, porque ele
está exercendo com dignidade, respeitando a ética,
principalmente, nas suas ações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V.
Exª está convidado como orador inscrito. Flávio Arns,
do PT, que representa o Paraná e preside a Comissão
de Educação desta Casa.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Isso.
Educação, Cultura e Esporte. A manifestação em relação ao Líder Aloizio Mercadante foi importante e
necessária. A Bancada do PT tem de ter um posicionamento absolutamente, completamente claro, como
já teve na elaboração de uma nota pública, em que se
manifestou pelo afastamento do Presidente Sarney e
a completa investigação de todos os fatos.
Eu estive na tribuna em outra ocasião, dizendo
isso, particularmente ao povo de São Paulo, quando o
Senador Mercadante foi atacado por muitas pessoas
que queriam mostrar a inconveniência ou a inadequação ou uma nota fora de propósito, em que ele teria
dito isso novamente, reforçando a nota do Partido dos
Trabalhadores. Eu disse e repito hoje que ele tem sido
ﬁel àquilo que a Bancada decidiu; correto, ﬁel, competente, ético, dedicado e não vai ser qualquer tipo
de pressão que vai fazer com que ele ou os demais
Senadores do Partido dos Trabalhadores se curvem.
Porque, se nós nos curvarmos diante de uma pressão,
será, como o Senador Pedro Simon disse hoje à tarde,
o suicídio do próprio partido que estará completamente
em falta de sintonia com aquilo que a sociedade exija
que aconteça neste momento.
Então é uma posição clara, tranqüila, já tomada
pela Bancada, escrita nessa direção, e qualquer coisa
em outro sentido será, na verdade, uma vergonha para
o Partido que pretende estar sintonizado na busca da
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ética e na construção de um País que seja, principalmente, solidário.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Acho
importante o esclarecimento de V. Exª, Senador Flávio Arns. O Senador Aloizio Mercadante explicou que
da parte dos Senadores do PT não houve qualquer
solicitação de mudança de procedimento dele. Portanto, é importante que aqui, sobretudo neste caso,
venhamos expressar esse sentimento comum àqueles
Senadores que agora se expressaram dizendo que
avaliamos como importante que ele mantenha essa diretriz e a posição que nós recomendamos ao Senador
José Sarney, de se licenciar do cargo e comparecer
ao Conselho de Ética. A sugestão que formulo é a de
que, amanhã, antes mesmo da votação dos recursos,
possa o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ouvir
o Presidente José Sarney. É a sugestão que formulo.
Com respeito à representação contra o Senador Arthur
Virgílio, ele próprio disse hoje que se dispõe a ir lá e a
responder a qualquer pergunta antes da votação das
representações referentes à pessoa dele. Eu acho que
poderia acontecer o mesmo em relação ao Senador
José Sarney, que ele dirima toda e qualquer dúvida
a respeito do conteúdo das representações antes de
votarmos os recursos. É a sugestão que formulo, prezado Senador Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – São
entendimentos que podem acontecer.
A minha preocupação é deixar extremamente
claro para a sociedade que a Bancada do Partido dos
Trabalhadores vem, de fato, sofrendo muita pressão
em termos de mudança de posicionamento. Mas deve
ser dito também que, se nós fomos eleitos Senadores
e Senadoras, nós temos que perfeitamente saber lidar com qualquer tipo de pressão. E o maior antídoto
para pressão é pensarmos se nós estamos em sintonia com aquilo que o Brasil precisa: a reestruturação
desta Casa. Este é o ponto de partida: se estamos
em sintonia.
Então, a nota que o PT elaborou é exatamente
nesse sentido. Para que não houvesse dúvida, a nota
foi escrita; não foi uma nota verbal, e assinada por todos
os Senadores e Senadoras. Seria um descompromisso de quem ﬁzesse algo diferente depois de colocar a
assinatura num documento.
O Partido dos Trabalhadores tem que honrar as
suas origens: a luta pela ética, pela transparência,
pela participação do povo, por escutar o povo. É isso
que se deseja neste momento. Qualquer outra atitude não estará de acordo com aquilo que a sociedade
brasileira, com toda razão, acha que tem de acontecer
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em relação a uma instituição que pode contribuir tanto
para o Brasil, como é o Senado Federal.
Quero deixar claro que, além do debate fundamental que foi feito, vim a esta tribuna para falar de
outro assunto. Quero, inclusive, registrar o texto que vai
ser lido, para que conste dos Anais da Casa, porque é
uma iniciativa fundamental para com a sociedade. Vou
abordar um momento histórico que considero ter sido
um feliz encontro entre a política social e a política pública, que foi o projeto de parceria que resultou na ida
dos primeiros escoteiros brasileiros à Antártica, tornado viável mediante o entendimento que estabelecemos
com a União dos Escoteiros do Brasil e a Secretaria
Especial dos Recursos do Mar, em que se encontra o
Programa Antártico Brasileiro – Proantar.
É certo que a ida dos escoteiros à Antártica só
foi possível graças à sensibilidade e ao espírito público
dos responsáveis pelo Programa Antártico Brasileiro.
São homens e mulheres engajados na busca
da melhor ciência, com patriotismo e orgulho límpido,
que colocam o Brasil de forma competente ao lado
das nações que têm por missão dar cumprimento ao
Tratado da Antártica.
Daniel, Gabriel e Pâmela foram os três jovens
escoteiros vencedores do Mutirão Escoteiro Ecológico, que teve como tema a preservação da natureza e
a busca de soluções para o aquecimento global.
Daniel Lucas, que pertence à Tropa Sênior Serra da Bodoquena – Clã Duílio Bandini, de Americana
– SP, realizou projeto de arborização da comunidade,
com pesquisa de opinião e conscientização, o que
resultou no plantio de 100 mudas de árvores nativas,
conseguidas na prefeitura, que serão cuidadas pelas
famílias locais.
Gabriel Renaldo, do Grupo Escoteiro Continente
– Clã Pioneiro Excalibur de Florianópolis – SC, realizou projeto de reciclagem e descarte ambientalmente
correto de pilhas e baterias.
Pâmela Carvalho, escoteira do grupo Peregrino
– 324RS, de Sapucaia do Sul – RS, realizou projeto
de plantio e monitoramento de mudas nativas da Mata
Atlântica, visando ao combate às mudanças climáticas
e à preservação do bioma característico da região, com
estudo da biodiversidade vegetal.
Nenhuma iniciativa do movimento escoteiro é individual, uma vez que atuar em grupo está na essência
do escotismo. Como líderes dos projetos, Daniel, Gabriel e Pâmela atuaram com os escoteiros menores e
com a comunidade, foram articuladores de soluções.
É merecido o reconhecimento aos excelentes projetos desenvolvidos que os tornaram embaixadores da
juventude brasileira na Antártica.
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Como os jovens possuem linguajar próprios, bem
como canais próprios de comunicação, as imagens
e depoimentos da experiência vivida circulam neste
momento na Internet em blogs e páginas de portais
de relacionamento. Daí a importância de realizações
como essa pelo amplo conhecimento e comunicação
obtidos entre os jovens, escoteiros ou não.
A experiência será agora narrada com votos e
enviada ao Bureau Mundial de Escotismo, onde ﬁgurará ao lado de iniciativas análogas realizadas em
outros países.
Finalizo, Sr. Presidente, com as palavras da jovem Pâmela, que com a simplicidade e ternura juvenis
assim descreveu no blog suas primeiras impressões
do continente antártico:
Tudo correu bem. A rampa traseira do avião abriu
e a única coisa que conseguíamos ver era uma claridade muito forte, muito branco... Foi aquele deslumbramento, sem saber para que lado olhar primeiro, a
imagem daquele avião pousado naquele mar branco
foi simplesmente maravilhosa...
A sensação de quão pequeno somos, diante deste
Planeta, foi maior ainda. Sou apenas uma parte desta
imensidão; isso ﬁcou mais claro ainda...
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Hoje o Senado da República fez hoje uma grande justa
homenagem a Euclides da Cunha, cuja obra principal
foi Os Sertões. A homenagem foi realizada na Hora
do Expediente e comandada pelo intelectual Senador
Geraldo Mesquita Júnior. Vários se pronunciaram, inclusive eu próprio.
E não poderia deixar de ter o pronunciamento
do Presidente do Senado do Brasil, ex-Presidente da
República José Sarney, intelectual da Academia Brasileira de Letras. Então, para encerrar esta sessão, o
Presidente José Sarney, imortal da Academia Brasileira de Letras, faz a sua homenagem em nome da
Mesa Diretora.
Senador Adelmir Santana, já me considero gratiﬁcado por ter lido o trabalho e aprendido muito. Ninguém
teria a competência, em algumas poucas páginas, de
escrever a importância desse século que estamos
comemorando de falecimento de Euclides da Cunha,
pela força e capacidade intelectual.
Então, é um legado que o Presidente José Sarney deixa ao Brasil nesta homenagem que passo a
ler – o Presidente da Casa, José Sarney, é membro
da Academia Brasileira de Letras e faz esta justa homenagem:
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Prepara-se o leitor, com temor, para as
60 páginas de descrição da terra, para as 150
que falam do homem. Não sabe que o medo
é infundado, que o fôlego que precisa tomar é
para domar a vertigem do mergulho sem volta.
A frase de Euclides da Cunha rola numa pororoca, com forças superﬁciais que contrariam
a grande corrente. A um só tempo, Euclides
da Cunha é capaz de descer ao detalhe e se
manter num voo alto.
Ainda hoje, quem abrir este livro logo
sentirá a atração do vórtice que nos arrasta
ao desespero das páginas ﬁnais, o coração se
acelerando até se dilacerar. ‘O Planalto Central
do Brasil desce, nos litorais do Sul, em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os
mares; e desata-se em chapadões..’
As três partes mantêm um ritmo de desenvolvimento de temas que vão se sucedendo como numa sinfonia, voltando a uma
frase, a reabrindo, a reacendendo, ampliando
e refazendo sua construção, explicando esta
naquela, o novo fenômeno no acontecimento,
o embate multimilenar da rocha viva na luta
incessante do sertanejo com a morte. E ao
mesmo tempo expondo os fatos, os fardos,
os destinos, os juízes e o juízo, o fazer e o
desfazer, o ser e o não ser.
Guilherme de Almeida foi o primeiro a
assinalar a expressão poética levantada por
Euclides a mares nunca dantes navegados.
Há em Os Sertões não só a sabedoria da
construção metafórica, como o verso puro, a
todo instante assinalado em decassílabos e
alexandrinos perfeitos ou em linhas brancas
encadeadas.
Ao mesmo tempo, Euclides pretende ter a
distância, a frieza do cientista, aplicar o método
cientíﬁco. Descreve então o cenário: “A Terra”.
E, longamente, o personagem: “O Homem”.
Só depois passa aos fatos circunstanciados,
à história da campanha, da morte: “A Luta”.
Este o cerne do livro, lago encarnado em que
tentamos chegar, atônitos, à superfície.
Mas é o próprio Euclides quem nos explica em sua nota preliminar: a Campanha
dos Canudos, a história da Campanha, não
tem mais interesse: sim o tem o traço das subraças sertanejas.
Prevê – quanto ele estava errado para o
bem e para o mal – que estavam ‘destinadas
a próximo desaparecimento ante as exigên-
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cias crescentes da civilização e a concorrência material intensiva das correntes migratórias que começam a invadir profundamente a
nossa terra’.
E aﬁrma: ‘o jagunço destemeroso, o tabaréu ingênuo e o caipira simplório serão em
breve tipos relegados às tradições evanescentes, ou extintas’.
Mas lembra em tempo: ‘A campanha de
Canudos tem por isto a signiﬁcação inegável
de um primeiro assalto, em luta talvez longa.’
‘Foi, na signiﬁcação integral da palavra,
um crime.’
‘Denunciemo-lo.’
Os Sertões não tem a força da acusação, tem a força dos fatos. Não é um processo como o J’Accuse, não pretende reverter
a História, derrubar o sistema político: ele é
o legista, que descreve o cadáver, mexe nas
vísceras, identiﬁca os ferimentos, determina a
causa mortis. Expõe o crime.
Ressalta: ‘Este livro não é um livro de
defesa; é, infelizmente, de ataque. Ataque fraco e, devo dizê-lo, involuntário. Nesse investir, aparentemente desaﬁador, com os singularíssimos civilizados nos sertões, diante
de semibárbaros, estadearam tão lastimáveis
selvatiquezas, obedeci ao rigor incoercível da
verdade. Ninguém o negará’.
Não cabe aqui repetir a história trágica
de Euclides da Cunha. Basta lembrar que Os
Sertões foi escrito entre 1898 e 1901, em São
José do Rio Pardo, interior de São Paulo, onde
trabalhava, nos seus 30 anos, como engenheiro
civil. De sua inquieta formação militar, ﬁcara o
travo da insubmissão aos valores convencionais, a instabilidade proﬁssional que era também um conﬂito interior, a falta de conﬁança
logo superada pelo lançar o desaﬁo.
Possivelmente a primeira ideia do livro, e
o seu título mesmo, abandonado e retomado,
tenha nascido de uma crônica de Machado de
Assis comentando, em 1897, O Sertão, de Coelho Neto, e lembrando que ninguém chegará
‘ao poder daquele homenzinho, que passeia
pelo sertão uma vila, uma pequena cidade...’
‘Ora bem, quando acabar essa seita dos
canudos, talvez haja nela um livro sobre o fanatismo sertanejo e a ﬁgura do Messias. Outro
Coelho Neto, se tiver igual talento, pode dar-nos
daqui a um século um capítulo interessante,
estudando o fervor dos bárbaros e a preguiça
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dos civilizados, que os deixaram crescer tanto, quando era mais fácil tê-los dissolvido com
uma patrulha, desde que um simples frade não
fez nada. Quem sabe?’
Talvez o próprio empenho de Machado para que
Euclides entrasse na Academia e, até mesmo, num movimento excepcional em sua parcimônia, para conseguir
de Rio Branco acolhê-lo em seu gabinete, responda a
essa breve profecia.
O livro foi lido e relido entre amigos e colaboradores, entusiasmos e medos. A insegurança não quando
vê num trem um exemplar em mão de um leitor, logo
após ter decidido retomar os originais deixados com
a editora Laemmert. Ela só desaparece quando, em
dezembro de 1902, recebe a notícia do grande e imediato sucesso passado pouco depois de outro, lido em
seguida, em que Laemmert comunica o fracasso total.
Era realmente o acolhimento, raramente visto entre nós,
incompreensível ante a vastidão do livro, o insólito dos
pontos de vista, o desaﬁo da leitura.
Apesar do entusiasmo concordante de Araripe
Júnior, José Veríssimo, Sílvio Romero, então trilogia
reinante e desarmônica de nossa crítica, Euclides responde na 2ª edição às poucas dúvidas levantadas. A
que primeiro o toca: o de não saber o que fala, e falar
difícil, nas ciências, responde: a chuva ácida – que
hoje conhecem as crianças – causa, sim, erosão; os
desertos do semi-árido, sim, violam as leis gerais do
clima, caatanduva é, sim, diferente mas compatível
com a caatinga. E se detém no centro de seu próprio
argumento, o problema da raça.
A raça ainda era uma verdade cientíﬁca. Charles
Darwin, em The Descent of Man, já tinha mostrado as
contradições insolúveis do argumento “cientíﬁco” do
termo, mas seu desmantelamento ainda não terminara, ainda não terminou. O nome de maior repercussão
ainda era o de Louis Agassiz, o fundador do naturalismo americano, o primeiro catedrático de biologia de
Harvard, o amigo de Pedro II, o último bastião contra
a teoria da evolução. Ainda passaria um século antes
que Stephen J. Gould expusesse, sentado na mesma
cátedra, as contradições disfarçadas por sua pretensa objetividade cientíﬁca. Estava também o nosso
Nina Rodrigues – tão dedicado ao estudo dos negros
– convencido da existência das raças. Mais que uma
verdade cientíﬁca, era uma escala de valores sociais.
A raça era a razão da supremacia, e a pureza da raça
– sobretudo da raça ariana – a medida de valor.
Dizia Euclides da Cunha:
... Neste composto indeﬁnível – o brasileiro – encontrei alguma coisa que é estável,
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um ponto de resistência recordando a molécula
integrante das cristalizações iniciadas. E era
natural que, admitida a arrojada e animadora
conjectura de que estamos destinados à integridade nacional, eu visse naqueles rijos caboclos o núcleo de força de nossa constituição
futura, a rocha viva da nossa raça.
E, indicando o caminho do mar para o sertão:
A princípio uma dispersão estonteadora
de atributos, que vão de todas as nuances da
cor a todos os aspectos do caráter: não há
distinguir-se o brasileiro no intricado misto de
brancos, negros e mulatos de todos os sangues e matizes... A mestiçagem generalizada
produz, entretanto, ainda todas as variedades
das dosagens díspares do cruzamento. Mas
à medida que prosseguimos estas últimas se
atenuam.”
“Vai-se notando maior uniformidade de
caracteres físicos e morais. Por ﬁm, a rocha
viva – o sertanejo.
O Conselheiro é o sertanejo:
...a sua ﬁgura de pequeno grande homem
se explica precisamente pela circunstância
rara de sintetizar de uma maneira empolgante
e sugestiva todos os erros, todas as crendices e superstições, que são o lastro do nosso
temperamento.
Despojemos este texto da ideia de raça biológica
– que era a ideia e a convicção de que Euclides, insisto, não nos enganemos – e subsiste íntegra a análise
do fato, o conhecimento da gente brasileira, do fenômeno antropológico.
E então este livro, trágico e profundo, rio caudaloso lançado sobre o abismo, visão profética e testemunho desmedido, corpo e alma do Brasil na cruz do
Conselheiro, este livro é um grito, o grito alto do sertanejo, a resistência indormida vencendo – por terra,
homem e luta –, o tempo e a desesperança.
Depois da morte de Euclides da Cunha, a partir
de 1911, a Francisco Alves toma em suas mãos a edição de Os Sertões. Depois da 4ª edição, encontra-se
o exemplar anotado pela mão do autor como o “Livro
que deve servir para a edição deﬁnitiva”. A Francisco
Alves devemos portanto a versão deﬁnitiva. Nestes
cem anos muitas edições surgiram, um imenso aparato
crítico reviu a obra de Euclides da Cunha e revirou de
todas as maneiras o episódio de Canudos.
Creio que nenhum livro em nossa língua tenha
sido tão estudado. Mário Vargas Llosa replicou-o em A
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guerra do ﬁm do mundo. O sertão virou mar. Os Sertões permanece.
Esta é a homenagem do Presidente José Sarney, imortal da Academia de Letras, a Euclides da
Cunha, quando o Senado comemora cem anos da
sua morte.
Como último orador, concedo a palavra a Augusto
Botelho, para encerrar a sessão.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, no Sul do Estado de Roraima, uma
das principais atividades econômicas é a produção de
bananas. E, no começo deste mês, ﬁz um pronunciamento e algumas ações junto ao Ministério da Agricultura, Conab, para solucionar o problema.
Tivemos a constatação de um parasito que não
existe no Brasil, denominado ácaro vermelho, que provavelmente veio do Caribe. Esse parasito foi detectado
inicialmente em Boa Vista. Quando foi detectado o parasito, foi feita uma barreira ﬁtossanitária entre a linha
de limite entre o Amazonas e Roraima. Essa barreira
fez com que a produção de banana da região Sul do
Estado, e de todo o Estado, ﬁcasse represada. Nós
enviamos a Manaus aproximadamente 20 caminhões
de banana por semana – vinte ou um pouco mais, toda
semana – e é a principal atividade econômica familiar
do Sul do meu Estado. Foi o caos, houve um desespero
total, mas o Governo Federal tomou algumas medidas
com a aquisição de produtos, e o governo estadual
também, mas não se resolveu o problema.
Os pesquisadores da Embrapa, com essa barreira, começaram a pesquisar o parasito na região
sul. Começaram nos Municípios maiores produtores
de banana. Felizmente, já chegaram a uma conclusão
feliz para o meu Estado. Em Caroebe, São João do
Baliza, São Luiz do Anauá e Rorainópolis, que são os
Municípios mais ao sul do meu Estado, foi negativa a
presença do ácaro vermelho. Também foi pesquisada
toda a rota de risco do ácaro, de Caracaraí até Jundiá,
e foi negativa também a presença desse ácaro.
Ontem e hoje, a Embrapa e um pesquisador de
São Paulo, Mário Sato, estão ministrando um curso
de capacitação a mais ou menos trinta servidores da
Secretaria de Agricultura, para aprenderem a manejar o ácaro.
Eles estão sendo treinados para poder emitir
um certiﬁcado chamado Certiﬁcado Fitossanitário de
Origem, CFO, que permite que produtos sejam transportados de um Estado para outro, de um local para
outro. Os técnicos vão ser treinados e, a partir desse
treinamento, vão visitar as propriedades da região Sul,
inicialmente, para fazer o cadastro de todas as proprie-
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dades, com localização de GPS, determinação da área
de produtos, para poder emitir o Certiﬁcado Fitossanitário de Origem e rever, fazer uma nova inspeção para
ver se há ou não a presença do ácaro vermelho.
Lá no Estado, aquela barreira que é feita na fronteira de Roraima com Amazonas vai ser deslocada
para o Km 500, que ﬁca acima da saída da BR-174,
que vai para os Municípios de Caroebe, São João e
São Luiz, que são Municípios, saindo de Boa Vista,
antes de Rorainópolis. Então, essa barreira vai ﬁcar
entre Caracaraí e o Km 500. Com essa certiﬁcação de
origem ﬁtossanitária, os técnicos, após fazerem o cadastramento, vão às propriedades, vão passar a emitir
uma permissão para trânsito vegetal, que é baseada
no Certiﬁcado Fitossanitário de Origem.
A Agência de Defesa Sanitária do meu Estado
vai emitir esses dois documentos para poder voltar a
exportação de banana para o Amazonas, inicialmente
a partir do Km 500 para baixo, na direção do nosso
País, do Brasil. No restante do Estado está feito o levantamento.
Para as regiões onde foi localizado o ácaro vermelho, o Ministério da Agricultura já está fazendo gestão junto ao Comitê Técnico de Assessoramento de
Agrotóxico, que é um comitê constituído pela Anvisa,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo Ibama
e pelo Mapa, Ministério da Agricultura. Eles vão registrar, em caráter emergencial, um produto que possa
combater o ácaro vermelho.
Enquanto estão tentando fazer esse registro, o
Ministério da Agricultura solicitou à Embrapa que desenvolvesse um protocolo para se poder desinfetar os
produtos, as frutas das palmáceas – no caso, seriam os
cocos e as bananas os que têm interesse econômico
no meu Estado –, para desinfetar para poder mandar,
posteriormente, às próprias áreas onde existe o ácaro vermelho.
O ácaro, por seu hábito normal, o ácaro vermelho
deposita os ovos nas folhas, não nos frutos. Mas, acidentalmente, pode ocorrer a presença de ovos ou de
ácaros nos frutos. Então, a Embrapa vai desenvolver
uma metodologia para que se faça a desinfecção desses frutos com hipoclorito ou alguma outra substância
que não seja tóxica para o ser humano.
A partir daí, esses Municípios onde for constada
a presença do ácaro vermelho vão poder liberar também os seus produtos parar exportação.
Sr. Presidente, eu queria trazer essa notícia para
a gente da minha terra, de Roraima, que está preocupada, e para os produtores que estão chorando com
os prejuízos que estão tendo agora por não exportarem os seus produtos, que são a banana e o coco, que
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são exportados para Manaus. Mas tenho a certeza de
que o Governo Federal, o Governo Estadual, os Municípios e, principalmente, a Agência de Defesa Animal
e Vegetal estão trabalhando para permitir a volta da
normalidade.
Com essa negativa do ácaro nos Municípios de
Caroebe, São João, São Luiz e Rorainópolis, ﬁcou aliviada a pressão de produto em Boa Vista. Quer dizer,
os produtos de Caracaraí para Boa Vista continuarão
sendo enviados normalmente, mas terá a barreira no
Km 500. Os que estão para aqui para baixo poderão vir
para Manaus assim que foram tomadas as providências
ﬁtossanitárias de origem e de permissão para o trânsito
vegetal, que vai ser emitida pelos servidores da Agência de Defesa Animal e Vegetal do meu Estado.
Era isto que eu queria comunicar, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Como último orador, Senador Eduardo Suplicy, do PT,
do Estado de São Paulo.
Acho que o PT tinha que fazer umas primárias
para escolher o candidato a Governador. E o meu
PMDB devia ter a coragem de fazer as primárias para
escolher o candidato a Presidente da República. Há
muitos nomes bons. Eu iria disputar as primárias do
PMDB. Aliás, acho que o nosso Presidente, o querido
Michel Temer, está perdendo essa grande oportunidade de aproximar o nosso Partido do povo. Assim
como temos que aprender com os Estados Unidos; foi
lá e na Inglaterra que Rui Barbosa foi buscar o nosso
modelo democrático. E surgiu, na força do povo, Barack Obama. Como também seria se o PT ﬁzesse as
primárias, em São Paulo. Surgiria o Suplicy, que seria
o candidato.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, eu, que já
fui pré-candidato à Presidência em 2002, expresso o
quão avalio como positivo o sistema de primárias precedidas de prévias. Foi a primeira vez que um Partido
político no Brasil convidou todos os seus ﬁliados para
escolherem um candidato à Presidência. Compareceram 172 mil, em 17 de março de 2002. Na ocasião, o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve 84,4% dos
votos e eu tive 15,6% dos votos.
De pronto, transmiti a todo o Partido e a ele próprio que iria, até o fechamento das urnas, trabalhar
pela sua candidatura, como assim o ﬁz, e tenho sempre mantido uma relação de respeito, amizade e companheirismo com o Presidente Lula. Aquele momento
foi, sobretudo, para apresentar as ideias nas quais
tanto acredito.
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Eu tenho transmitido, nas reuniões de meu Partido, que espero que o Partido dos Trabalhadores, em
São Paulo, possa escolher um candidato ou uma candidata ao Governo que abrace inteiramente a proposição da instituição de uma renda básica de cidadania
e que, inclusive, ajude a Ministra Dilma Rousseff, se
eleita Presidente da República, ou a pessoa que for
eleita Presidente, seja Marina Silva, Aécio Neves, Ciro
Gomes ou Heloísa Helena, seja quem for, a implementar os passos previstos na Lei nº 10.835, que institui a
Renda Básica de Cidadania.
Expressei aos meus companheiros, a diversos
pré-candidatos dentro do Partido e até no PSB, Ciro
Gomes eventualmente, que eu espero que isto ocorra.
Se, porventura, o candidato que se apresentar não tiver
esta disposição, aí eu terei que entrar em campo. Esta
é a minha disposição, Senador Mão Santa.
Eu gostaria de vir à tribuna para discorrer sobre
as nossas telecomunicações, a privatização do setor
e a situação vivida pelos consumidores brasileiros.
Entendo que o tema deve ser discutido, basicamente, sobre duas vertentes: a defesa do consumidor e a
segurança nacional.
Em junho de 1998, há mais de onze anos, o Sistema Telebrás foi privatizado. Vale lembrar que a expansão da telefonia no Brasil começou em 1972, quando
o Governo Federal criou a Telebrás, empresa holding
da Embratel e de um sistema nacional de empresaspólo estaduais, sob a égide estatal. Mas a crise que se
abateu sobre a economia brasileira ao longo do anos
80 inibiu o investimento público no setor e a expansão
das linhas telefônicas no País, resultando no aumento
das ﬁlas de espera de milhões de pessoas aguardando
que as empresas do Sistema Telebrás entregassem
uma linha telefônica.
A saída dessa crise encontrada pelo Governo
de Fernando Henrique Cardoso, em parceria com o
Congresso Nacional, foi a privatização pautada pelo
binômio “universalização” e “concorrência”. O ponto de
partida deu-se com a aprovação, em 1995, da Emenda
Constitucional nº 8, que alterou o inciso XI do art. 21
da Constituição Federal. Essa mudança possibilitou a
abertura da exploração dos serviços públicos de telecomunicações pelo capital privado, pondo ﬁm a um
monopólio estatal que começara com o regime militar
nos anos setenta e que se tornara item constitucional
em 1985. No bojo dessa mudança, separaram-se legalmente os serviços de telecomunicações da radiodifusão, até então unidos constitucionalmente.
Após a quebra do monopólio das telecomunicações, seguiu-se a abertura do mercado da telefonia
celular – por meio da Lei Mínima (Lei nº 9.295/96) –
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e o processo de reestruturação do Sistema Telebrás.
Para tanto, foi aprovada e sancionada...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– ...foi aprovada e sancionada, em 1997, a Lei Geral
das Telecomunicações, ou LGT (Lei nº 9.472), que
redeﬁniu as obrigações dos serviços e estabeleceu
um modelo de mercado competitivo além de criar
a Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações.
Revogou-se parcialmente, assim, o Código Brasileiro
de Telecomunicações, de 1962, mantendo-se somente aquilo que se referia aos serviços de radiodifusão
(TV aberta e rádio).
No novo modelo, foi reservado à Anatel o papel
de regulação operacional, com a missão de monitorar
a qualidade dos serviços ao consumidor e o cumprimento dos contratos com as operadoras. Destacam-se,
ainda, as competências para a adoção de medidas visando impedir a monopolização do mercado e reprimir
as infrações à ordem econômica.
A expansão do setor é inegável. Em dezembro de
2008, o total de telefones atingia o montante de 191,7
milhões; em 1998, esse número era próximo de 27,4
milhões. Hoje são mais de 40 milhões de usuários no
Serviço de Telefonia Fixa Comutado e cerca de 151
milhões de celulares. Vale registrar que, no mesmo período (1998 a 2008), o número total de telefones por
100 habitantes saltou de 16,8 para 99,4, Senador Mão
Santa, um número deveras impressionante.
No entanto, há ainda inúmeros obstáculos para
se implantar a universalização do acesso às telecomunicações e melhorar a eﬁciência dos serviços prestados pelas empresas do setor, em um ramo industrial
que representa o oitavo mercado do mundo, com taxas anuais de crescimento de dois dígitos até setembro passado, como nos mostra o encarte especial da
revista Carta Capital, de 29 de julho, que entrevistou
especialistas do segmento.
Entre os gargalos apontados pelos especialistas, a
inexistência de um ambiente concorrencial competitivo
é um dos nós importantes a ser desatado, o que gera
serviços de má qualidade prestados ao consumidor e
preços exorbitantes. Em sintonia com tal diagnóstico,
recentemente, as operadoras e a Anatel estiveram sob
os holofotes públicos em razão das falhas do sistema
e do atendimento precário aos usuários.
Nas últimas semanas, anunciou-se que as empresas Oi/Brasil Telecom e a Claro vão responder a
ações coletivas e podem ser condenadas a pagar
R$295,5 milhões e R$301,3 milhões, respectivamente,
por descumprimento às normas de atendimento aos
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consumidores. Ademais, as empresas serão notiﬁcadas
perante a Anatel para que seja revista a concessão de
ambas no setor de telefonia ﬁxa e móvel.
As ações são assinadas pelo Ministério da Justiça,...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...pelo Ministério da Justiça, pela Advocacia-Geral da
União, por entidades de defesa dos consumidores,
pelo Ministério Público Federal e pelos Procons de 23
Estados mais o Distrito Federal. Não há precedentes
de ações desse tipo. São as maiores ações já propostas pelo Governo contra empresas por problemas no
atendimento aos consumidores.
Pesou contra as empresas o fato de o Governo
ter determinado novas normas para os Serviços de
Atendimento ao Consumidor (SAC), em 31 de julho
de 2008, e elas terem descumprido reiteradamente
as novas exigências. Há notícias de que as duas empresas ﬁrmaram acordo de ajuste com o Ministério
da Justiça para acertarem suas condutas até o ﬁnal
do ano, o que poderia evitar as multas caso cumpram
esses ajustes.
Nos últimos quatro anos, 607 mil reclamações
contra as operadoras foram registradas pelo Sistema
Nacional de Informações de Defesa do Consumidor
(Sindec), que congrega os Procons de todo o Brasil.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Segundo dados do Ministério da Justiça, as telefônicas representam 32,95% do total apurado anualmente
desde 2005 pelo Sindec. A Claro contabiliza 31% das
reclamações no setor de telefonia móvel e a Oi/BrT,
59% na telefonia ﬁxa. Elas são as líderes no descumprimento das normas, segundo o Ministério da Justiça,
o que não descarta eventuais processos contra outras
companhias desse ou de outros setores.
Como resultado dessas ações judiciais, as empresas Oi e Claro propuseram um acordo de procedimento com o Ministério da Justiça e os 23 Procons
estaduais e do Distrito Federal, comprometendo-se a
cumprir todas as regras de atendimento do Decreto nº
6.523, que rege o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) até o ﬁm do ano. Assim, essas operadoras
tentarão se livrar da ação anunciada há pouco mais
de um mês, pela qual o Governo e os órgãos de defesa do consumidor pedem uma indenização de R$300
milhões a cada uma delas por danos morais coletivos
por falhas no atendimento.
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Caso o Judiciário seja favorável às ações contra
as teles, o dinheiro irá para o Fundo Nacional de Direitos Difusos, que destina verbas a projetos na área
de meio ambiente, patrimônio histórico e projetos de
defesa do consumidor, como, por exemplo, equipar
Procons.
As falhas técnicas são evidentes. Em São Paulo,
meu Estado, o serviço de acesso à Internet, que utiliza
a tecnologia banda larga Speedy, oferecido pela principal empresa, a Telefônica, tem apresentado falhas
recorrentes nos últimos doze meses, gerando desconforto e prejuízos a milhões de paulistas.
Em abril e maio último, tais problemas acentuaram-se, o que levou a Anatel a proibir, em 22 de junho, a habilitação de novas assinaturas do serviço de
banda larga. A Telefônica tem cerca de 2,6 milhões de
usuários do Speedy no Estado de São Paulo. A decisão deve durar até que a prestadora comprove para
a Anatel que está tomando medidas para melhorar a
qualidade do serviço e para coibir novas falhas.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Outro aspecto a ser analisado diz respeito aos preços
praticados nos serviços de banda larga em nosso País.
Em comparação apresentada pelo jornal Correio Braziliense de 3 de agosto, de 41 países pesquisados, o
Brasil ﬁca na 38ª posição: “Enquanto no Japão, o pacote
de um mega de velocidade é vendido por R$1,93 (um
real e noventa e três centavos), no Brasil, o valor está,
em média, por volta de R$80 (oitenta reais).”
Numa veriﬁcação dos preços praticados internamente, confrontados com as velocidades fornecidas,
constato a existência de disparidades de relevo entre
as companhias fornecedoras, bem como entre os preços praticados. Considero que o preço ﬁnal do serviço
pago pelo consumidor precisa ser questionado com
maior atenção.
Assim, é importante avaliar-se a possibilidade
de apresentar um requerimento de audiência pública,
na Comissão de Assuntos Econômicos, para melhor
dimensionar essas questões e propor as devidas correções de rumo, a ﬁm de proteger o consumidor brasileiro, seja pessoa física, seja pessoa jurídica.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Num país como o Brasil, de dimensões continentais,
é preciso estar atento ao emprego judicioso das telecomunicações para, inclusive, atender à segurança
nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Flexa, V. Exª tem dois minutos, está bom? O
Suplicy foi sintético.
Quero que V. Exª se inspire sinteticamente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Fora do microfone. Sem revisão do orador.) – Vou levar o mesmo
tempo que V. Exª leva.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Cristo fez em um minuto. Você não é Cristo, mas
Abraham Lincoln fez o melhor discurso dele em três
minutos; o Churchill, em quatro; e V. Exª é igual a esses homens. Então, cinco está bom.
Pode usar a tribuna.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, V. Exª ﬁca cada dia mais regimentalista. Acho que vai chegar o dia em que V. Exª vai fazer,
realmente, cumprir o Regimento desta Casa. Por enquanto, ainda não.
Eu quero agradecer a V. Exª por permitir que eu
usasse da tribuna mesmo às 20h29min para que eu
possa fazer, aqui, um apelo – eu posso até dizer isto
–, um apelo à Governadora do meu Estado.
Há um ano e meio, eu estive junto com o Senador
Nery, o Senador Mário Couto. Nós, Senadores do Pará,
ﬁzemos um apelo à Governadora, em face da situação
da saúde no nosso Estado, que se dizia, e a imprensa
noticiava, era uma situação de caos da Santa Casa de
Misericórdia. Fizemos até uma comissão externa do Senado Federal, composta por vários Senadores, de vários
partidos, fomos até Belém, visitamos a Santa Casa, ﬁzemos um relatório, e o Senador Augusto Botelho, cumprindo uma missão do PT, não deixou que o relatório fosse
aprovado na Comissão de Assuntos Sociais.
Lamentavelmente, tudo aquilo que lá foi veriﬁcado
resultou na morte de 300 recém-nascidos. Passado um
ano e meio, nada foi feito em relação à saúde no meu
Estado. Muito pelo contrário: foi feito para pior.
Hoje, nós estamos vivendo, além das agruras
da Santa Casa de Misericórdia, a desestruturação do
Hospital Ofyr Loyola, que foi, no Governo passado e
em Governos passados, um hospital de referência no
tratamento do câncer. Era, inclusive, regional. Hoje,
o Estado do Amazonas já possui um hospital de oncologia. O Pará está tentando. Ainda ontem, tivemos
um café da manhã na Universidade Federal do Pará,
ocasião em que o reitor e o diretor do Hospital Bettina
falavam da necessidade de pedir apoio para se instalar também uma sala de radioterapia, Senador Mão
Santa, V. Exª que é médico. Parece-me que não há um
sentimento, por parte do Governo, de atender essas
pessoas. São pessoas humildes, que não têm como
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sair de Belém para fazer tratamento diante de um quadro dessa doença tão cruel que é o câncer.
Quero mostrar para o Brasil as manchetes dos
jornais, já que o Pará já tem conhecimento disso. São
jornais que saíram há muito tempo. Não subi à tribuna, ao longo desses meses, para falar nesse assunto
para não ser repetitivo. Lamentavelmente, agora não
há como não fazer referência. O Liberal, do dia 10 de
maio, traz em sua manchete: “Saúde do Pará chega
ao fundo do poço.” Essa é a manchete de O Liberal.
No dia 31 de julho, o mesmo jornal, O Liberal, traz em
sua manchete: “Maternidade da Santa Casa não tem
nem esparadrapo.” Estou falando de maio e julho.
Nada foi feito pelo Governo. Nada na área de
saúde. Pelo contrário. Agora, a manchete do Diário do
Pará do dia 7 de agosto diz o seguinte: “Hospital Ofyr
Loyola fecha as portas para os pacientes”; no mesmo
dia, matéria do Diário do Pará: “Ofyr Loyola suspende o atendimento”; dia 9 de agosto, jornal O Liberal:
“Governo exporta pacientes com câncer”.
Sabe o que é isso, Senador Mão Santa? O povo
do Pará sabe, e eu venho aqui indignado, indignado
com esse desgoverno que está no meu Estado...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ... sucateada a saúde do Estado do Pará. Agora faz do Instituto,
do Hospital Ofyr Loyola, que, como disse, era uma referência nacional, um hospital que fecha as suas portas
para os necessitados de tratamento oncológico.
E aí, Senador Mão Santa, sabe qual é a solução
que a Governadora deu, Senador Suplicy, V. Exª que
por duas vezes já veio defender a Governadora sem
ter conhecimento da situação por que passa o Estado do Pará? A solução da Governadora foi exportar
os pacientes com câncer! Está aqui. Sabe para onde?
Para o Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Aí ela fez porque o padrão médico do Piauí é bom
mesmo. Lá é ciência, referência e excelência.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Mas o
Pará já foi referência regional! Regional!
Eu não posso admitir isso. O Ministério Público
Federal e o Ministério Público Estadual precisam agir
em relação a esse caos que está estabelecido na saúde do meu Estado.
E eu espero, Governadora, que V. Exª dê atenção
à população do Estado, que V. Exª dê atenção à saúde
para aqueles mais necessitados.
Outra informação que recebi agora... Estive em
Santarém domingo, e lá me disseram que os médicos
do Hospital Regional de Santarém vão entrar em greve,
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porque o Governo do Estado não repassa as cotas, há
dois meses, para a organização social que administra
o hospital, que também terá o serviço na área de oncologia, mas o Governo do PT não põe para funcionar
lá, em Santarém. Então, Governadora, é o apelo que
quero lhe fazer para que V. Exª tenha a atenção devida
para com a população do Estado.
Aí, Senador Suplicy, sabe por que a Governadora
não pode atender a área da saúde? Porque as grandes
obras dela se resumem em duas, ou três, ou quatro.
Uma delas, na área de segurança. Os policiais estão
totalmente desestruturados, desestruturados, sem equipamentos, sem munição, mas aí ela resolveu - pasmem,
brasileiros - fazer a grande obra na Polícia Militar: trocar
a cor da farda dos policiais militares. O Estado do Pará
tem mais de 12 mil policiais militares, não sei quantas
fardas para cada um. Seguramente, no mínimo, duas
ou três. Ela resolveu trocar a cor da farda.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Em vez
de comprar armamento, em vez de comprar munição,
trocou a farda. Estão lá os policiais militares agora com
um verde mais claro. Era verde oliva, agora é um verde mais claro. Isso não muda em nada a segurança
do Estado. Pelo contrário, só faz agravar a situação de
insegurança no Estado do Pará.
Sabe o que ela fez mais, Senador Suplicy? Fez
uma compra sem licitação - é por isso que não há dinheiro para atender a população do Estado do Pará
- de um milhão de kits escolares! Parece a Conceição
da música do Cauby: ninguém sabe, ninguém viu. Porque ninguém viu esse um milhão de kits. E o próprio
Procurador Regional da República, o Dr. Potiguar, é
taxativo quando diz...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O Procurador da República José Augusto Potiguar conﬁrma
que houve superfaturamento na aquisição de kits escolares pelo Governo do Estado. O Ministério Público
do Estado vai garantir o ressarcimento do dinheiro aos
cofres públicos. O Procurador aﬁrma que a perda para
os cofres públicos foi de mais de R$7,3 milhões.
Ele aﬁrma ainda que a contratação de uma agência de publicidade para produzir agenda também foi
irregular. O Ministério Público Federal, Senador Suplicy,
conﬁrmando aquilo que a população toda do Pará já
sabe. E mais, o mais grave: além do superfaturamen-
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to, que o próprio Procurador da República diz que é
da ordem de 18% acima do valor de mercado, só num
item, só na agenda, só na agenda foram 18%, fora nos
outros itens...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Ele próprio diz que o Ministério Público está investigando e
já chegou a essa conclusão.
E não para por aí. Por que não há dinheiro para
ser utilizado no atendimento do povo do Pará? Aí vem
outra trapalhada da Governadora. Jornal Folha de S.
Paulo, sábado, 15 de agosto: “Desapropriação no Pará
beneﬁcia dois empresários”.
Quero pedir a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy,
que transcreva na íntegra matéria da Folha de S.Paulo
do dia 15 de agosto, e a matéria do jornal Opinião,
de Marabá: “Disparidade de preço gera polêmica”, tratando do mesmo assunto.
O que quer dizer isso, Senador?
Quer dizer que a Governadora Ana Júlia desapropriou 26 propriedades na área de Marabá, num total
– eu não tenho aqui o número hectares, mas, a 568
quilômetros de Belém, desapropriou 26 propriedades
–, num valor de R$60,3 milhões.
Até aí, o fato da desapropriação mereceria até
aplausos do paraense, porque, nessa área desapropriada, era para ser instalada uma siderúrgica da Vale,
que é o anseio de todos os paraenses há muito tempo:
verticalizar a nossa ação na área mineral. Em vez de
nós exportarmos os nossos minérios em bruto, nós
temos de agregar valores, como faz São Paulo, como
fazem os Estados industrializados. E aí precisamos
fazer uma siderúrgica.
A Vale, que é a maior mineradora do Brasil e a
segunda do mundo, que tem 50% do seu faturamento
no Estado do Pará, tem um compromisso com os paraenses, há muito tempo, de lá instalar uma siderúrgica. E agora ela se propôs a fazê-lo. E já começa com
uma confusão, uma trapalhada do Governo do Estado,
que, ao desapropriar essa área, como eu disse, de 26
proprietários, em duas propriedades, melhor dizendo,
ela fez superfaturamento. Uma área menor. E aqui
está: “Médico diz que suas terras foram depreciadas.”
Está aqui no jornal Opinião. “Disparidade de preço
gera polêmica”.
O que é isso? Das 26 propriedades, 24 foram
avaliadas na faixa de um milhão, um milhão e meio,
cada uma. Duas propriedades com área menor do que
essas de um milhão, um milhão e meio de reais, foram
desapropriadas a custo de quase quarenta... Eu tenho
o valor aqui, mas não estou encontrando na matéria,
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mas uma na faixa de R$30 milhões, e outra na faixa
de R$20 milhões. As duas áreas. Senador Suplicy, as
duas áreas! E as outras 24 somam o total para chegar
aos R$60 milhões.
Ora, houve uma grita por parte desses 24 proprietários que tiveram as suas terras desapropriadas
com valores não condizentes, nem com a realidade,
mas não condizentes com as outras duas propriedades que tiveram superavaliação.
Então, a Governadora, face ao clamor da sociedade, face à mídia, que divulgou em âmbito nacional
essa questão, resolveu rever as avaliações. Então,
quero aqui parabenizar a Governadora Ana Júlia. Ela
cometeu um erro ao desapropriar com esses valores
astronômicos, mas, reconhecendo e não assumindo
mais uma atrapalhada no seu Governo, ela mandou
rever para valores de mercado. Que eu tenho absoluta certeza que a Companhia Vale do Rio Doce, hoje a
Vale, não vai aceitar desapropriações por esses valores que estão aqui deﬁnidos...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ...como
eu disse, dos 60,1 milhões das 26 propriedade – vou
dar o número exato – 35,4 milhões, 59% disso se refere a dois terrenos, que ocupam apenas 7,6% da área
desapropriada.
Então, daí já se pode, pela comparação de números, ver que houve algum engano. E eu espero que
esse engano seja corrigido.
E, por último, eu quero aqui fazer um apelo. Nós
estamos atentos a essas questões do Estado do Pará.
Lamento que a gente tenha que voltar aqui para deﬁnir isso. Eu gostaria muito de falar da questão das
estradas, mas deixarei isso para um outro momento
em face do adiantado da hora, para que também faça
uma referência ao sistema viário do Estado do Pará,
que está...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ... Farei
um pronunciamento sobre o sistema viário do Estado
do Pará, que está uma verdadeira calamidade, como
tudo no Estado do Pará.
E para encerrar, Senador Suplicy, eu quero aqui
dizer que temos a presença de duas lideranças lá de
Novo Progresso e do Distrito de Castelo dos Sonhos: o
Luizão, de Novo Progresso, e a Preta, de Castelo dos
Sonhos. Estivemos há duas semanas, lá em Castelo dos
Sonhos. Castelo dos Sonhos é um distrito do Município
de Altamira que ﬁca a 1.100 quilômetros da sede, pela
Santarém/Cuiabá, e que está sofrendo não só a Preta
e o Luiz, mas cerca de mil famílias a força terrorista do
Ministro Minc, em cima da Flona Jamanxim.
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O Ministro Minc, na quinta-feira da semana passada – e é bom, Ministro, que o senhor esteja me assistindo na televisão...
(Interrupção do som)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ... na quinta-feira da semana passada, em audiência pública, na
Comissão de Infraestrutura, V. Exª disse que receberia
as lideranças lá de Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, esta semana, em Brasília. E eles se deslocaram
daquela região, que V. Exª conhece de helicóptero, mas
eles vieram de carro até Brasília para terem audiência
com V. Exª, que V. Exª – está lá nas notas taquigráﬁcas
e a TV Senado ﬁlmou, grafou...
Agora, hoje, Senador Suplicy – eu quero até pedir
um auxílio a V. Exª –, eles tiveram a notícia pelo assessor do Ministro que o Ministro estava muito ocupado,
estava deveras ocupado, não ia poder atendê-los e
que eles seriam atendidos por um assessor. Não vão,
não. Ministro, eles não serão atendidos por um assessor de V. Exª. Sem desmerecer o assessor. Eles serão
atendidos por V. Exª, porque, senão, não é o Senador
Flexa Ribeiro que vai estar sozinho na porta do seu
gabinete. Vai estar a Bancada do Pará inteira na porta
do seu gabinete, esperando que V. Exª tenha respeito
com os Parlamentares e atenda a essa população. V.
Exª vai lá para fazer terrorismo.
E o auxílio que eu quero pedir a V. Exª, Senador
Suplicy, V. Exª, que é um homem justo, eu quero que
V. Exª consiga – já que o Ministro não atende os Parlamentares do Pará – que essas pessoas que vieram
lá daquela distância, a 1.100 quilômetros de Altamira,
até aqui, Brasília, com diﬁculdades, que elas sejam
atendidas pelo Ministro. Elas ﬁcarão aqui, Ministro, até
serem atendidas.
Amanhã eu vou estar no seu gabinete. O senhor
está me ouvindo, está me vendo, ou algum assessor
seu? O senhor tem muitos assessores.
Amanhã, eu, Senador Flexa Ribeiro, o Senador
Romero Jucá, que está lá – nós vamos conversar agora com o Líder do Governo – na CPI da Petrobras...
Quando terminar a CPI da Petrobras, vai ter uma reunião do Senador Romero Jucá com as lideranças de
Castelo de Sonhos, de Altamira e de Novo Progresso.
Nós vamos estar juntos, aí, nós vamos lá com o Ministro Carlos Minc: Ministro Carlos Minc, não brinque
com o povo do Pará! Não brinque com o povo do Pará!
Respeite o Pará!
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Na medida do possível, iremos então conversar com o Ministro Carlos Minc para que possa atender os representantes de Novo Progresso, Altamira e
Castelo de Sonhos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.311, DE 2009
Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n” 103, de 2008, (n° 902/2007,
na origem), do Deputado Geraldo Thadeu
que denomina Rodovia Agnaldo Salles o
trecho da rodovia BR-491, entre as cidades de Alfenas e Varginha, no Estado de
Minas Gerais.
RELATOR: Senador EDUARDO AZEREDO
I – Relatório
A proposição em análise denomina Rodovia Agnaldo Salles o trecho da rodovia BR-491, entre as
cidades de Alfenas e Varginha, no Estado de Minas
Gerais.
Seu autor, Deputado Geraldo Thadeu, justiﬁca a
iniciativa ressaltando que o homenageado foi vereador, por. 22 anos, e prefeito de Paraguaçu. Empreendedor do transporte rodoviário intermunicipal, fundou,
em 1940, a primeira linha de ônibus entre as cidades
mineiras de ?tinguaçu, Fama, Alfenas, Varginha c Três
Corações.
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado conclusivamente pelas Comissões de Viação e
Transportes; Educação e Cultura; e Constituição Justiça e de Cidadania.
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No Senado, foi distribuído, com exclusividade, à
Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
II – Análise
O projeto disciplina matéria relativa a transporte,
sobre a qual a União é competente para legislar, nos
termos do que dispõe o art. 22, XI, da Constituição
Federal. Não há reserva de iniciativa em favor do Presidente da República.
Como estabelece o art. 2° da Lei n° 6.682, de 27
de agosto de 1979, que dispõe sobre a denominação de
vias e estações terminais do Plano Nacional de Viação,
trechos de via podem ter, supletivamente, a designação de “nome de pessoa falecida que haja prestado
relevantes serviços à Nação ou à Humanidade”.
Os dados biográﬁcos trazidos pelo autor demonstram que a homenagem ora prestada atende à exigência legal.
O transporte rodoviário de passageiros é o principal meio de locomoção interurbana em nosso País.
Trata-se de um serviço público essencial, que beneﬁcia diretamente a população moradora das cidades
pequenas e médias.
Agnaldo Salles foi um pioneiro dessa atividade,
numa época em que as estradas eram muito mais
precárias. Como homem público, empenhou-se em
sua melhoria, tendo conseguido a tenaplenagem e a
pavimentação asfáltica do trecho cuja denominação
se pretende vincular ao seu nome.
Entretanto o trecho da BR-491, entre Alfenas e
Varginha, embora rodovia federal está no rol das rodovias delegadas ao Estado de Minas Gerais e assim
caberá aos poderes constituídos daquele Estado da
Federação a iniciativa da proposta que se encontra em
exame. Assim entendemos que o PLC 103 de 2008
fﬁkfﬁ regimentalmente prejudicado.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmara n° 103, de 2008.
Sala da Comissão, 11 de agosto de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
....................................................................................
XI – trânsito e transporte;
....................................................................................
LEI N° 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979.
Dispõe sobre a denominação de vias
e estações terminais do Plano Nacional de
Viação, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 2° Mediante lei especial, e observada a regra
estabelecidas no artigo anterior, uma estação terminal,
obra-de-arte ou trecho de via poderá ter, supletivamente, a designação de um falo histórico ou de nome de
pessoa falecida que haja prestado relevante serviço
à Nação ou à Humanidade.
....................................................................................
PARECER Nº 1.312, DE 2009
Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
sobre o Ofício “S” nº 56, de 2007, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, que encaminha cópias dos
ofícios da Relatoria-Geral nos 010/2007-CMO
e 253/2007, do Deputado Giovanni Queiroz,
que apresenta considerações sobre os custos unitários constantes do Projeto de Lei
Orçamentária para 2008.
Relator: Senador Leomar Quintanilha
I-Relatório
1.1 – Histórico
Trata o expediente ora em análise de ofício da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO que encaminha à apreciação desta
Comissão os ofícios nos 253/2007, do Dep. Giovanni
Queiroz e 010/2007-CMO, do Relator-Geral do Orçamento para 2008, Dep. José Pimentel.
O ofício apresentado pelo Dep. Giovanni Queiroz apresenta considerações sobre os custos unitários
constantes do projeto de lei orçamentária para 2008.
Aﬁrma o parlamentar que se observa “no Projeto de
Lei Orçamentária para 2008 (PL No 31, de 2007-CN)
custos unitários de obras públicas muito superiores aos
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praticados no mercado ou mesmo àqueles constantes
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices
da Construção Civil – SINAPI, do Custo Unitário Básico
– CUB ou do Sistema de Custos Rodoviários – SICRO
2, do DNIT”. São apresentados, no ofício, vários exemplos de ações constantes no projeto da lei orçamentária que indicariam, segundo seu autor, a existência
de discrepância entre os valores orçados e aqueles
efetivamente praticados pelo mercado.
Ao ﬁnal, o ilustre Dep. Giovanni Queiroz alerta
também para o que julga serem impropriedades constantes de obras a cargo do Poder Judiciário. Informa
que em tais empreendimentos, os custos unitários de
construção estão muito superiores aos padrões aceitáveis. Além disso, considera ser necessário veriﬁcar
o correto dimensionamento da área dos prédios públicos, em razão da sua lotação.
Já o ofício nº 10/2007-CMO, do Relator-Geral da
Lei Orçamentária para 2008, Dep. José Pimentel, realiza
uma análise dos argumentos apresentados pelo Dep.
Giovanni Queiroz, anteriormente relacionados.
Em sua análise, o Dep. José Pimentel aﬁrma que
“as obras citadas pelo eminente Deputado foram incluídas
pelo Poder Executivo no projeto de lei orçamentária encaminhado ao Congresso Nacional”. Houve, no âmbito do
Congresso Nacional, apenas uma emenda contemplando
obra relacionada pelo Dep. Giovanni Queiroz, a qual foi
atendida com valor bastante inferior ao pleiteado.
Em conclusão, o Dep. José Pimentel propõe uma
série de medidas, com o ﬁm de que não pairem “dúvidas
em relação à sistemática de elaboração orçamentária”.
Entre elas, destacam-se:
– requerer junto ao Tribunal de Contas da
União auditoria nos custos unitários da obras e
serviços mencionados no Ofício nº 253/2007 e
nos demais custos que vierem a constar da Lei
Orçamentária de 2008, segundo os critérios usualmente utilizados por aquela Corte de Contas;
– instar o Comitê de Avaliação das informações sobre Obras e Serviços com Indícios
de Irregularidades Graves (que funciona no
âmbito da CMO) a adotar as providências que
se ﬁzerem necessárias para averiguar a procedência das observações apresentadas pelo
Dep. Giovanni Queiroz, solicitando aos órgãos
envolvidos os esclarecimentos necessários à
elucidação dos questionamentos;
– oﬁciar aos presidentes da Câmara dos
Deputados e do Senado federal a encaminharem o assunto à apreciação das Comissões
pertinentes, a ﬁm de que a matéria seja amplamente conhecida e investigada no âmbito
do Congresso nacional;

620

Agosto de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

– enviar cópia de todo o material anexado
ao ofício ao Ministério Público Federal, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
e, à Controladoria Geral da União para as providências no âmbito das respectivas alçadas.
Em face do teor da matéria tratada no ofício em
exame, relacionada à ﬁscalização de recursos públicos,
a Presidência do Senado Federal decidiu encaminhálo a esta CMA.
1.2 – Análise
Nos fatos apresentados pelo Dep. Giovanni Queiroz
pode-se vislumbrar a existência de indícios de que determinadas obras constantes do Projeto de Lei Orçamentária
para 2008 apresentavam dotação superior às suas reais
necessidades. Tais fatos merecem uma investigação,
uma vez que podem ensejar prejuízo ao erário quando
da efetiva liquidação dos valores orçamentários.
No entanto, o ilustre Relator-Geral do Projeto
de Lei Orçamentária para 2008, Dep. José Pimentel,
tempestivamente propôs as iniciativas necessárias à
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apuração dos fatos e punição de eventuais responsáveis. Dessa forma, tendo em vista que Tribunal de
Contas da União e o Ministério Público Federal já foram instados a tomar as providências, no âmbito das
respectivas competências, para investigar os indícios
relacionados no ofício no 253/2007, do Dep. Giovanni
Queiroz, entendemos não haver medidas adicionais a
serem tomadas no que tange à apuração dos fatos.
2 – Voto do Relator
Diante do exposto, tendo em vista que a iniciativa de solicitar aos órgãos competentes a investigação
das denúncias apresentadas já foi tomada no âmbito
da CMO, julgamos que não há providências a serem
adotadas por esta Comissão. Desse modo, o nosso
voto é no sentido de que esta Comissão conheça
dos ofícios nos 253/2007, do Dep. Giovanni Queiroz e
010/2007-CMO, do Relator-Geral do Orçamento para
2008, Dep. José Pimentel, e delibere pela remessa do
processo ao arquivo.
Sala da Comissão, 11 de agosto de 2009.
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PARECER Nº 1.313, DE 2009
Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre o Ofício “S” nº 13, de 2009 (nº
1.477/2008, na origem), da Companhia de
Planejamento do Distrito Federal, que encaminha ao Senado Federal, em atendimento
ao § 1º do art. 28 da Lei nº 11.079, de 2004,
informações referentes à contratação dc
parceria público-privada para construção,
operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal.
Relator: Senador Gim Argello
Relator “Ad Hoc”: Senador Paulo Duque
I – Relatório
Encontra-se em exame nesta Comissão o Ofício
“S” nº 13, de 2009 (Ofício CODEPLAN nº 1.477, de 15
de dezembro de 2008, na origem), da Companhia de
Planejamento do Distrito Federal, em cumprimento ao
§1º do art. 28 da Lei Nº 11.079, de 30 de dezembro
de 2004, a qual institui normas gerais para licitação e
contratação de parceria público privada (PPP) no âmbito da administração pública.
O ofício trata do processo de contratação, pela
Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), de PPP, na modalidade de concessão administrativa, para a construção, operação e manutenção
do Centro Administrativo do Distrito Federal. O objetivo do ofício é demonstrar que os limites e parâmetros
contidos na Lei das PPPs estão sendo cumpridos pelo
governo do Distrito Federal.
Como subsídio para o processo decisório, esta
Casa recebeu os seguintes documentos:
a) Ofício nº 1.477, de 15 de dezembro
de 2008, da CODEPLAN; e
b) cópia da Nota Técnica “Concorrência nº
01/2008 – Nota de Inspeção nº 2.452/08-03”,
da Subsecretaria de Suprimentos da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão, dirigida
a Analistas de Finanças e Controle Externo do
Tribunal de Contas do Distrito Federal.
A PPP em exame desempenhará as seguintes
atribuições:
a) investimentos para a construção do
Centro Administrativo do Distrito Federal; e
b) prestação dos serviços de operação
e manutenção do Centro Administrativo do
Distrito Federal.
O contrato prevê o pagamento mensal total de
R$12.698.000,00 (doze milhões, seiscentos e noventa e
oito mil reais), sendo composto por uma parcela ﬁxa de
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R$7.618.800,00 (sete milhões, seiscentos e dezoito mil e
oitocentos reais) e uma parcela variável de R$5.079.200,00
(cinco milhões, setenta e nove mil e duzentos reais).
A parcela ﬁxa destina-se à amortização dos investimentos da contratada para a construção das instalações do Centro Administrativo do Distrito Federal,
instalações essas que serão incorporadas ao patrimônio do Governo do Distrito Federal (GDF) ao ﬁnal do
contrato de concessão.
A parcela variável será paga à contratada pela
prestação dos serviços de manutenção e operação do
Centro Administrativo do Distrito Federal.
Consta do documento a observação de que apenas
a parcela variável corresponderia à despesa decorrente
da PPP, uma vez que a parcela ﬁxa será destinada ao
pagamento por instalações físicas que serão incorporadas ao patrimônio do GDF. Assim, a parcela ﬁxa poderia
ser classiﬁcada como despesa de capital ou investimento, implicando acréscimo patrimonial, em conformidade
com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Outro aspecto destacado é a estimativa de redução das despesas mensais continuadas do GDF da
ordem de R$9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos
mil reais), uma vez que as despesas médias mensais
atuais com manutenção, aluguel e outros gastos acessórios com o funcionamento da máquina administrativa
atingem a cifra de R$14.516.919,23 (quatorze mllhões,
quinhentos e dezesseis mil, novecentos e dezenove
reais e vinte e três centavos).
Em resumo, essas são as principais informações contidas na documentação recebida pelo Senado Federal.
II – Análise
Na forma do art. 104, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), compete à CI analisar os aspectos técnicos da PPP almejada pelo Distrito Federal.
As PPPs, instituídas pela Lei nº 11.079, de 2004,
têm como elementos diferenciadores o compartilhamento de riscos entre o ente público e o parceiro privado e a contraprestação pecuniária do primeiro em
prol do último.
O compartilhamento almejado não encontra correspondência nas modalidades tradicionais de contratação de obras e serviços pelo setor público, disciplinadas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou
nos regimes de concessão e permissão de serviços
públicos, regulamentados pela Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995. Na primeira situação, os riscos do
empreendimento são assumidos pela própria administração pública; na segunda, esses riscos são transferidos ao concessionário e aos usuários.

622

Agosto de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Do ponto de vista orçamentário, a contraprestação devida constitui despesa obrigatória de caráter
continuado, a qual é deﬁnida, pelo art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), como despesa corrente
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que ﬁxe para o ente a obrigação legal de sua
execução por um período superior a dois exercícios. O
controle de suas repercussões sobre as ﬁnanças públicas estaduais e municipais não compete ao Senado
Federal, mas sim ao Poder Legislativo local, por meio
dos respectivos planos plurianuais, leis de diretrizes
orçamentárias e leis orçamentárias anuais. Adicionalmente, conforme o §3º do art. 10 da Lei nº 11.079, de
2004, sempre que o setor público for responsável por
mais de 70% da remuneração do parceiro privado será
preciso obter autorização legislativa especíﬁca.
Para esta Casa, portanto, as PPPs dos entes
subnacionais não diferem do ato de recrutar pessoal
permanente ou de expandir os seduções prestados,
diretamente, pelo setor público. Em outras palavras,
constituídas as novas despesas, caberá aos tesouros
dos governos envolvidos prover, nos exercícios subsequentes, a adequada cobertura orçamentária.
Assim, entendemos que não cabe a esta Casa
aprovar ou desaprovar as contratações de PPPs pelos entes subnacionais. Como será explicado adiante,
as informações recebidas prestam-se tão somente a
subsidiar eventuais análises pelos órgãos competentes
da capacidade dos governos envolvidos para ampliar
o seu nível de endividamento ou para receber transferências voluntárias. Dessa forma, o presente parecer
limitar-se-á a opinar pelo conhecimento da matéria e
seu subsequente arquivamento, com o envio de cópia
da presente deliberação à STN.
Evidentemente, qualquer empreendimento estadual ou municipal que requeira a contratação de operação
de crédito pela administração pública direta, autarquias,
fundações ou empresas estatais dependentes precisará observar os limites e as condições ﬁxadas por esta
Casa no exercício de suas competências constitucionais
(Constituição Federal, art. 52, inciso V a IX), consubstanciadas nas Resoluções do Senado Federal nos 40 e 43,
ambas de 2001, e 48, de 2007. No entanto, como são
os parceiros privados que devem obter os empréstimos
requeridos pelas PPPs, tem-se que essa modalidade
de contratação não está sujeita aos controles prévios
deﬁnidos pelas normas senatoriais.
O mesmo ocorre com as regras de contingenciamento do volume de crédito das instituições ﬁnanceiras em favor do setor público, emitidas na Resolução
do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 2.827,
de 2001, e alterações subsequentes. Dessa forma,
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as PPPs poderão permitir signiﬁcativa expansão da
capacidade de investimento dos entes subnacionais
à revelia dos limites de endividamento ﬁxados pelas
autoridades competentes.
Justamente pela capacidade que as PPPs têm de
elidir o monitoramento tanto do CMN como do Senado
Federal e do Ministério da Fazenda, a Lei nº 11.079,
de 2004, no art. 28, ﬁxou limites prudenciais de comprometimento da receita corrente líquida (RCL) com as
despesas de caráter continuado derivadas do conjunto
de PPPs contratadas. Tendo como base o exercício em
que forem apurados os limites em questão, são eles:
a) 1% da RCL observada no exercício
anterior;
b) 1% da RCL estimada para os dez
exercícios subsequentes.
Trata-se de coibir eventuais excessos pelos atuais
gestores públicos, em prejuízo da gestão orçamentária
dos futuros governos estaduais e municipais. O ente que
não observe os limites citados estará sujeito às seguintes
sanções no seu relacionamento com a União:
a) não receber garantias para realizar
operações de crédito;
b) não receber transferencias voluntárias.
Para que as sanções ﬁxadas possam ser aplicadas, os cntcs subnacionais deverão encaminhar ao
Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), previamente à contratação, informações sobre
as PPPs que pretendam implementar. Este é o caso
do Ofício “S” no 13, de 2009.
Na PPP contemplada na documentação da CODEPLAN, as contraprestações devidas aos parceiros privados serão totalmente pagas pela administração direta, no valor de R$ 12.698.000,00 (ou 1,53%
da RCL estimada para o exercício de 2009), sendo
R$5.079.200,00 referentes a despesas com serviços
de operação e manutenção e R$ 7.618.800,00 referentes aos investimentos na construção do Centro
Administrativo do Distrito Federal. As despesas com
serviços de operação e manutenção corresponderiam
à despesa corrente da PPP e representariam 0,61%
da RCL estimada para o exercício de 2009.
Dessa forma, admitindo-se o argumento de que
os valores pagos a título de amortização dos investimentos com a construção do Centro Administrativo do
Distrito Federal devem ser classiﬁcados como despesas de capital ou investimento, o limite ﬁxado para as
despesas de caráter continuado com PPPs estará sendo observado pelo governo do Distrito Federal. Além
disso, há que se considerar o fato de que as projeções
de receita realizadas pelo GDF indicam crescimento
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nos próximos anos, reduzindo a representatividade
das despesas com serviços de operação e manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal em
relação à RCL. No entanto, caberá à STN classiﬁcar
os pagamentos a serem efetuados pelo GDF segundo
a melhor técnica contábil.
III – Voto
Em face do exposto, voto para que esta Comissão
de Serviços de Infra-estrutura tome conhecimento do
Ofício “S” nº 13, de 2004 devendo-se, ademais, enviar
cópia da presente deliberação ao Ministério da fazenda,
para dar ciência ao órgão competente, nos termos do
§ 1° do art. 28 da Lei nº 11.079, de 2004.
Sala da Comissão,
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COMISSÃO DE SERVIÇOS DE
INFRA-ESTRUTURA
DECISÃO DA COMISSÃO
A Comissão de Serviços de Infra-estrutura, em
Reunião realizada no dia 6 de agosto de 2009, aprovou
Relatório, do Senador Gim Argello, que conclui pelo conhecimento do Ofício “S” nº 13, de 2009, por esta Comissão,
e envio de cópia da presente deliberação ao Ministério
da Fazenda para dar ciência ao órgão competente, nos
termos do §1º do art. 28 da Lei nº 11.079, de 2004, que
passa a constituir Parecer da Comissão de Serviços de
Infra-estrutura ao Ofício “S” nº 13, de 2009.
Sala da Comissão, 6 de agosto de 2009. – Senador Fernando Collor,Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
V – autorizar operações externas de natureza ﬁnanceira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
VI – ﬁxar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
VII – dispor sobre limites globais e condições para
as operações de crédito externo e interno da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de
suas autarquias e demais entidades controladas pelo
Poder Público federal;
VIII – dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito
externo e interno;
IX – estabelecer limites globais e condições para
o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
....................................................................................
LEI N° 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004
Institui normas gerais para licitação e
contratação de parceria público-privada no
âmbito da administração pública.
Art. 10. A contratação de parceria público-privada
será precedida de licitação na modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório
condicionada a:
§ 3º As concessões patrocinadas em que mais de
70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro
privado for paga pela Administração Pública dependerão de autorização legislativa especíﬁca.
....................................................................................
Art. 28. A União não poderá conceder garantia e
realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito
Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias
já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano
anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida
do exercício ou se as despesas anuais dos contratos
vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem
a 1% (um por cento) da receita corrente liquída projetada para os respectivos exercícios.
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem empreendimentos por intermédio
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de parcerias público-privadas deverão encaminhar ao
Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional,
previamente a contratação, as informações necessárias
para cumprimento do previsto no caput deste artigo.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
LEI Nº 8.866, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre o regime de concessão
e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição
Federal, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo Que ﬁxem
para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar
a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2º Para efeito do atendimento do §1º, o ato será
acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados
ﬁscais previstas no anexo referido no §1º do art. 49,
devendo seus efeitos ﬁnanceiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanente de despesa.
§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento
permanente de receita o proveniente da elevação de
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aliquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.
§ 4º A comprovação referida no §2º, apresentada
pelo proponente, conterá as premissas e metodologia
de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 5º A despesa de que trata este artigo não será
executada antes da implementação das medidas referidas no §2º, as quais integrarão o instrumento que
a criar ou aumentar.
§ 6º O disposto no §1º não se aplica às despesas
destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento
de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do
art. 37 da Constituição.
§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
....................................................................................
PARECER Nº 1.314, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre as Emendas da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado nº 292, de 1981
(n° 6.183/85, naquela Casa), do Senador Itamar Franco, que disciplina a formação de
bancos de dados pessoais e respectivo uso
das informações cadastradas.
Relator: Senador Expedito Júnior
Relatora “Ad Hoc”:Senadora Serys Slhessarenko
I – Relatório
Examinam-se, nesta Comissão, as Emendas da
Câmara dos Deputados (ECD) ao Projeto de Lei do
Senado (PLS) nº 292, de 1981, que disciplina a formação de banco de dados pessoais e respectivo uso
das informações cadastradas.
De autoria do Senador Itamar Franco, o projeto
propõe-se a regular a coleta de dados pessoais e a
formação de cadastros por entidades públicas ou privadas. Objetivou o autor, com a medida, o resguardo
da privacidade do cidadão, devassada por soﬁsticados
meios eletrônicos, que manejam, arbitrariamente, endereços e informações pessoais, com vistas à formação de perﬁs de consumo dos cidadãos.
O PLS Nº 292/81 já tramitou no Senado; em
1985, foi aprovado em Plenário e enviado à Câmara
dos Deputados, de onde retomou em 1991, com duas
emendas.
Em 2007, com a mudança de legislatura, a matéria foi recuperada para tramitação, em atendimento ao
disposto no art. 332 do Regimento Interno do Senado
Federal, com a redação dada pela Resolução nº 17,
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de 2002. A proposição foi devolvida pela Presidência a
esta Comissão, para que fossem apreciadas as emendas da Câmara e, assim, concluída a tramitação.
II – Análise
Apresentado em 1981, o projeto em epígrafe
encontra-se defasado em sua formulação, conquanto
seja sua proposta atualíssima. Ocorre que o passo do
desenvolvimento tecnológico foi-lhe implacável, tomando seus dispositivos inadequados e obsoletos.
Quando o Senador Itamar Franco anteviu os problemas a serem causados pelo mau uso das informações – que àquela época já chamava, acertadamente,
de “dados pessoais” – residentes em bancos de dados
informatizados, diﬁcilmente poderia imaginar que essas
bases se disponibilizariam em uma rede mundial, ou
que se comporiam de informações coligidas sobre os
comportamentos de consumo do cidadão, levantadas
a partir de soﬁsticados processos de monitoramento
– espionagem, mesmo – de seus hábitos de navegação na Internet, de compra em lojas informatizadas, de
preenchimento de ﬁchas cadastrais, de assinatura de
revistas, de uso de cartões magnéticos, ou mesmo do
simples trafegar em mas ou corredores de shoppings
apinhados de câmeras de vídeo.
Ressalte-se, também, que nesses últimos dezenove anos, outras iniciativas vieram a lume, e foram
transformadas em lei, o que, por si só, justiﬁcaria a
prejudicialidade do presente projeto. Citam-se, a esse
propósito, o Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que dedica vários artigos à proteção do cidadão, no
tocante a banco de dados; a Lei nº 8.159, de 8 de
janeiro de 1991, especíﬁca sobre uso de bancos de
dados, com vários artigos destinados à proteção da
pessoa, no que respeita ao uso de seus dados pessoais (esta lei, especíﬁca, deveria ter sido o “atestado
de óbito” do presente projeto de lei) e a Lei nº 9.507,
de 12 de novembro de 1997, que “regula o direito de
acesso a informações e disciplina o rito processual do
habeas data”.
Com a evolução das redes de computador, e da
Internet em especial, emergiu a necessidade de atualização da normatização da matéria. Eis que surge
o PLS nº 61, de 1996, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara. No prazo de tramitação dessa importante
iniciativa, surge a supramencionada Lei nº 9.507, de 12
de novembro de 1997, um dos fatores determinantes
da prejudicialidade da iniciativa em pauta. No entanto,
aquela lei não cobria, já à época de sua promulgação,
todo o espectro de necessidades regulatórias demandadas pela sociedade.
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Tal é a velocidade de evolução da tecnologia
da informação que o mais célere processo legislativo
sempre resultará em leis defasadas sobre o assunto. Assim é que Lúcio Alcântara volta ao tema com o
PLS nº 268, de 1999, um amadurecido e complexo
projeto de lei, aprovado nesta Casa e atualmente em
tramitação na Câmara dos Deputados sob o número
3.494, de 2000.

Quarta-feira 19

III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela declaração de prejudicialidade do PLS nº 292, de 1981, e, por conseguinte,
das emendas da Câmara dos Deputados a ele apresentadas, considerando ter sido seu mérito plenamente atendido e suplantado pelas leis supracitadas, promulgadas
no transcurso da tramitação desta longeva proposta.
Sala da Comissão, 9 de julho de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA.
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e de outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre a política nacional de
arquivos públicos e privados e dá outras
providências.
....................................................................................
LEI Nº 9.507, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997
Mensagem de veto
Regula o direito de acesso a Informações e disciplina o rito processual do
habeas data.
DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO
REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO
Relator: Senador José Ignácio
I – Do Relatório e do Mérito
Encontram-se sob exame desta Comissão as
emendas da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei do Senado nº 292, de 1981 (nº 6.183, de 1985, na
Câmara dos Deputados), que “disciplina a formação
de banco de dados pessoais e respectivo uso das
informações cadastradas”.
O aludido projeto recebeu duas alterações. A
primeira delas introduz §2º no art. 3º, transformando
em §1º o parágrafo único da redação aprovada pelo
Senado Federal. Aliás, registre-se
tre-se
e-se que no autógrafo encaminhado a esta Casa há equívoco, pois está escrito
na Emenda º 1: “transformando-se em parágrafo único
o §1º”, quando deveria estar escrito “transformandose em 1º o parágrafo único”: Com razão, se foi acrescido ao art. 3º §2º, e o texto original contava apenas
com parágrafo único, a alteração força, sem dúvidas, a
transformação do parágrafo único em primeiro.
Assim está redigido o texto enviado à Câmara
dos Deputados:
“Art. 3º A toda pessoa cadastrada darse-á conhecimento das informações obtidas
e respectivas fontes.
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Parágrafo único. É assegurado ao indivíduo retiﬁcar qualquer dado ou conclusão que
julgar equivocada a.seu respeito.”
Com a modiﬁcação introduzida pela Emenda nº
1, passa o art. 3º a ter a seguinte redação:
“Art. 3º A toda pessoa cadastrada darse-á conhecimento das informações obtidas
e respectivas fontes.
§ 1º É assegurado ao indivíduo retiﬁcar
qualquer dado ou conclusão que julgar equivocada a seu respeito.
§ 2º As despesas de correção das retiﬁcações ou modiﬁcações originárias de correção
de informações constantes de cadastros correrão por conta do mantenedor do mesmo”.
A emenda assegura a isenção de custas para o
cidadão, quando o mantenedor do banco processar
alterações de dados sobre ele existentes. O cuidado
em impedir na própria lei a cobrança das despesas de
correção das retiﬁcações ou modiﬁcações é proteção
para o indivíduo. Realmente, a cautela se aﬁgura como
conveniente para evitar qualquer espécie de abuso ou
inconveniência em relação às pessoas, como cobranças indevidas por serviços que podem não ser do interesse do cadastrado.
No que concerne à modiﬁcação do art. 4º, recorde-se que é a seguinte sua redação original:
“Art. 4º Os bancos de dados pessoais,
atualmente existentes, serão inutilizados, salvo
se os respectivos interessados concordarem
com a sua manutenção.
Parágrafo único. As entidades mantenedoras terão prazo de 180 (cento e oitenta) dias
para consultar as pessoas cadastradas.”
A Emenda n° 2 dá nova redação ao art. 4º, o qual
passa a ter o seguinte teor:
“Art. 4º Os bancos de dados pessoais,
atualmente existentes, serão inutilizados mediante solicitação dos interessados.
Parágrafo único. Em se tratando de documentação de interesse para a memória nacional poderá ser preservada desde que devidamente justiﬁcado.”
Conforme se observa no texto transcrito, os destaques marcam as alterações introduzidas no art. 4º.
No caput do artigo, a modiﬁcação proposta altera o
procedimento relativo à inutilização dos cadastros. Na
redação aprovada no Senado Federal, a inutilização dos
bancos de dados está prevista na própria lei, exceto
se a pessoa cadastrada concordar com a sua manu-
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tenção. A redação da emenda oferecida pela Câmara
dos Deputados permite a manutenção dos atuais bancos de dados, a menos que os interessados solicitem
a sua inutilização. Altera-se, portanto, a iniciativa para
o procedimento de inutilização dos bancos de dados
já existentes.
A modiﬁcação proposta pela Câmara dos Deputados é razoável, pois encontra amparo na ideia de
que a operacionalização das consultas é de conveniência duvidosa, uma vez que elas teriam que ser
feitas a todos indivíduos cadastrados em diferentes
bancos de dados. Além do custo de tal operação, não
se pode esquecer o congestionamento que o sistema
de comunicação enfrentaria para viabilizar esse tipo
de manifestação. Ademais, a própria pessoa seria
incomodada para que se lhe colhesse a autorização
devida. A fórmula encontrada pela Câmara Federal
se mostra, portanto, mais prática e adequada à realidade dos fatos.
O conteúdo do parágrafo único original, que trata
da obrigação de consultar os cadastrados em cento
e oitenta dias, é substituído por regra que faculta ao
detentor do dado preservar o registro, desde que este
interesse à preservação da memória nacional.
Essa modiﬁcação é procedente, de vez que o
texto original estabelecia a obrigação de consultar os
cadastrados, comando de difícil operacionalização,
conforme já referido anteriormente.
Por oportuno, ressalte-se a conveniência de que
seja aprimorada a redação do parágrafo único do art.
4º, oferecida pela Câmara dos Deputados, preservando-se, contudo, a ideia original.
II – Parecer
Consoante os registros anteriormente feitos, conclui-se pela procedência das Emendas nºs 1 e 2 oferecidas pela Câmara dos Deputados, o que nos leva
a opinar no sentido de que esta Comissão as aprove.
Observe-se, todavia, a conveniência de que se aprimore a redação do parágrafo único do art. 4º, dada pela
Emenda nº 2, de acordo com a seguinte subemenda
(de redação), que não lhe altera o mérito:
SUBEMENDA Nº 1
O parágrafo único do art. 4º, com a modiﬁcação
introduzida pela Emenda nº 2, oferecida pela Câmara
dos Deputados, passa a ter a seguinte redação:
“Parágrafo único. A documentação de
interesse para a memória nacional não será
inutilizada desde que devidamente justiﬁcada
a necessidade de sua preservação.”
Sala da Comissão, – Senador José Ignácio.
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PARECER Nº , DE 2000
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre as emendas da Cravara
dos Deputados ao PLS nº 292, de 1981, que
“disciplina a formação de banco de dados
pessoais e respectivo uso das informações
cadastradas”.
Relator: Senador José Fogaça
I – Relatório
Vêm a exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania as emendas oferecidas pela Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 292,
de 1981, de autoria do Senador Itamar Franco, que
“disciplina a formação de banco de dados pessoais e
respectivo uso das informações cadastradas”.
Trata a matéria de disciplinar a coleta de dados
pessoais e a formação de cadastros, por entidades
públicas ou privadas. Objetivou o autor, com a medida, o resguardo da privacidade do cidadão, devassada por soﬁsticados meios eletrônicos, que manejam,
arbitrariamente, endereços e informações pessoais,
com vistas à formação de perﬁs de consumo dos cidadãos.
Tal projeto já tramitou no Senado e na Câmara dos
Deputados, onde sofreu emendas que foram remetidas
ao Senado, onde estão sendo agora relatadas.
II – Análise
Analisado o Projeto de Lei do Senado nº 292, de
1981, constata-se o que se segue:
1. o presente Projeto, por sua surpreendente antiguidade, encontra-se defasado em
sua formulação, conquanto seja sua proposta
atualíssima. Ocorre que o passo do desenvolvimento tecnológico foi-lhe implacável, tomando
seus dispositivos inadequados e obsoletos;
2. quando o Senador Itamar Franco
anteviu os problemas a serem causados
pelo mau uso das informações – que àquela época já chamava, acertadamente, de
“dados pessoais” – residentes em bancos
de dados informatizados, dificilmente poderia imaginar que essas bases se disponibilizariam em uma rede mundial, ou que
se comporiam de informações coligidas
sobre os comportamentos de consumo do
cidadão, levantadas a partir de sofisticados
processos de monitoramento – espionagem,
mesmo – de seus hábitos de navegação na
Internet, de compra em lojas informatizadas,
de preenchimento de fichas cadastrais, de
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assinatura de revistas, de uso de cartões
magnéticos, ou mesmo do simples trafegar
em ruas ou corredores de shoppings apinhados de câmeras de vídeo;
3. nesses últimos 19 anos, outras iniciativas vieram a lume, e foram transformadas em
lei, o que, por si só, justiﬁcaria a prejudicialidade do presente Projeto, não se entendendo,
portanto, sua longevidade e permanência. Citam-se, a esse propósito, o Código de Defesa
do Consumidor, instituído pela Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990, que dedica vários artigos à proteção do cidadão, quanto ao
tema; a Lei n° 8.159/91, especíﬁca sobre uso
de bancos de dados, com vários artigos destinados à proteção da pessoa, no que respeita
ao uso de seus dados pessoais (esta lei, especíﬁca, deveria ter sido o “atestado de óbito”
do presente projeto de lei) e a Lei nº 9.507, de
12 de novembro de 1997, que “regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito
processual do habeas data”;
4. com a evolução das redes de computador, nominadamente a Internet, emerge a
necessidade de atualização contínua da normatização da matéria. Eis que surge o PLS
Nº 061/1996, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara. No prazo de tramitação dessa importante iniciativa, surge a supramencionada
Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, um
dos fatores determinantes da prejudicialidade
da iniciativa em pauta. No entanto, aquela lei
não cobria, já à época de sua promulgação,
todo o espectro de necessidades regulatórias
demandadas pela sociedade. Tal é a velocidade de evolução da tecnologia da informação
que o mais célere processo legislativo sempre
resultará em leis defasadas sobre o assunto.
Assim é que Lúcio Alcântara volta ao tema
com o PLS Nº 268/99, agora um amadurecido e complexo projeto de lei. Encontra-se este
aprovado no Senado, pronto para ser remetido
à Câmara dos Deputados.
III – Voto
Diante do exposto, e em que pese ao que compete a esta Comissão relatar – as emendas oferecidas pela Câmara dos Deputados –, recomendamos a
declaração de prejudicialidade do presente PLS Nº
292/81, considerando ter sido seu mérito plenamente
atendido e suplantado pelas leis acima citadas, promulgadas no transcurso de sua tramitação.
Sala da Comissão, – Senador José Fogaça.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Magno Malta
I – Relatório
Vêm a exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania as emendas oferecidas pela Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
292, de 1981, de autoria do Senador Itamar Franco,
que “disciplina a formação de banco de dados pessoais
e respectivo uso das informações cadastradas”.
Trata a matéria de disciplinar a coleta de dados
pessoais e a formação de cadastros, por entidades
públicas ou privadas. Objetivou o autor, com a medida, o resguardo da privacidade do cidadão, devassada por soﬁsticados meios eletrônicos, que manejam,
arbitrariamente, endereços e informações pessoais,
com vistas à formação de perﬁs de consumo dos cidadãos.
Tal projeto já tramitou no Senado e na Câmara dos
Deputados, onde recebeu duas alterações. A primeira
delas introduz § 2º no art. 3º, transformando em §1º o
parágrafo único da redação aprovada pelo Senado Federal. Aliás, registre-se que no autógrafo encaminhado
a esta Casa há equívoco, pois está escrito na Emenda nº 1: “transformando-se em parágrafo único o § 1º,
quando deveria estar escrito “transformando-se em 1º
o parágrafo único”. Com razão, se foi acrescido ao art.
3º §2º, e o texto original contava apenas com parágrafo
único, a alteração força, sem dúvidas, a transformação
do parágrafo único em primeiro.
Assim está redigido o texto enviado à Câmara
dos Deputados:
“Art. 3º A toda pessoa cadastrada darse-á conhecimento das informações obtidas
e respectivas fontes.
Parágrafo único. É assegurado ao indivíduo retiﬁcar qualquer dado ou conclusão que
julgar equivocada a seu respeito.”
Com a modiﬁcação introduzida pela Emenda nº
1, passa o art. 3º a ter a seguinte redação:
“Art. 3º A toda pessoa cadastrada darse-á conhecimento das informoções obtidas
e respectivas fontes.
§ 1º É assegurado ao indivíduo retiﬁcar
qualquer dado ou conclusão que julgar equivocada a seu respeito.
§ 2º As despesas de correção das retiﬁcações ou modiﬁcações originárias de correção
de informações constantes de cadastros correrão por conta do mantenedor do mesmo.”
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O que se pretende, aﬁnal, é assegurar a isenção
de custas para o cidadão, quando o mantenedor do
banco processar alterações de dados sobre ele existentes. O cuidado em impedir na própria lei a cobrança
das despesas de correção das retiﬁ
tiﬁcações
cações ou modiﬁmodiﬁcações é proteção para o indivíduo. No que concerne
à modiﬁcação do art. 4, recorde-se que é a seguinte
sua redação original:
“Art. 4º Os bancos de dados pessoais,
atualmente existentes, serão inutilizados, salvo
se os respectivos interessados concordarem
com a sua manutenção.
Parágrafo único. As entidades mantenedoras terão prazo de 180 (cento e oitenta) dias
para consultar as pessoas cadastradas.”
A Emenda nº 2 dá nova redação ao art. 4º, o qual
passa a ter o seguinte teor:
“Art. 4º Os bancos de dados pessoais,
atualmente existentes, serão inutilizados mediante solicitação dos interessados.
Parágrafo único. Em se tratando de documentação de interesse para a memória nacional, poderá ser preservada desde que devidamente justiﬁcado.”
Com a mudança de legislatura, a matéria foi recuperada para tramitação, em atendimento ao disposto
no art. 332 do Regimento Interno do Senado Federal,
com a redação dada pela Resolução nº 17, de 2002.
II – Análise
Apresentdo em 1981, o projeto em epígrafe encontra-se defasado em sua formulação, conquanto seja
sua proposta atualíssima. Ocorre que o passo do desenvolvimento tecnológico foi-lhe implacável, tornando
seus dispositivos inadequados e obsoletos.
Quando o Senador Itamar Franco anteviu os problemas a serem causados pelo mau uso das informações – que àquela época já chamava, acertadamente,
de “dados pessoais” – residentes em bancos de dados
informatizados, diﬁcilmente poderia imaginar que essas
bases se disponibilizariam em uma rede mundial, ou
que se comporiam de informações coligidas sobre os
comportamentos de consumo do cidadão, levantadas
a partir de soﬁsticados processos de monitoramento
– espionagem, mesmo – de seus hábitos de navegação na Internet, de compra em lojas informatizadas, de
preenchimento de ﬁchas cadastrais, de assinatura de
revistas, de uso de cartões magnéticos, ou mesmo do
simples trafegar em ruas ou corredores de shoppings
apinhados de câmeras de vídeo.
Ressalte-se, também, que nesses últimos 19
anos, outras iniciativas vieram a lume, e foram trans-
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formadas em lei, o que, por si só, justiﬁcaria a prejudicialidade do presente Projeto, não se entendendo,
portanto, sua longevidade e permanência. Citam-se,
a esse propósito, o Código de Defesa do Consumidor,
instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que dedica vários artigos à proteção do cidadão, quanto
ao tema; a Lei nº 8.159, de 1991, especíﬁca sobre uso
de bancos de dados, com vários artigos destinados à
proteção da pessoa, no que respeita ao uso de seus
dados pessoais (esta lei, especíﬁca, deveria ter sido
o “atestado de óbito” do presente projeto de lei) e a
Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, que “regula
o direito de acesso a informações e disciplina o rito
processual do habeas data”;
É sabido, ﬁnalmente, que, com a evolução das
redes de computador, nominadamente a Internet,
emerge a necessidade de atualização contínua da
normalização da matéria. Eis que surge o PLS Nº 061,
de 1996, de autoria do Senador Lúcio Alcântara. No
prazo de tramitação dessa importante iniciativa, surge
a supramencionada Lei nº 9.507, de 12 de novembro
de 1997, um dos fatores determinantes da prejudicialidade da iniciativa em pauta. No entanto, aquela lei
não cobria, já à época de sua promulgação, todo o
espectro de necessidades regulatórias demandadas
pela sociedade. Tal é a velocidade de evolução da
tecnologia da informação que o mais célere processo
legislativo sempre resultará em leis defasadas sobre
o assunto. Assim é que Lúcio Alcântara volta ao tema
com o PLS Nº 268, de 1999, agora um amadurecido
e complexo projeto de lei. Encontra-se este aprovado no Senado, pronto para ser remetido à Câmara
dos Deputados.
III – Voto
Diante do exposto, e em que pese ao que compete a esta Comissão relatar – as emendas oferecidas pela Câmara dos Deputados –, recomendamos
a declaração de prejudicialidade do presente PLS
Nº 292, de 1981, considerando ter sido seu mérito
plenamente atendido e suplantado pelas leis acima
citadas, promulgadas no transcurso de sua tramitação.
Sala da Comissão, – Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Foi encaminhado à publicação Parecer nº
1.311, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, que conclui pela prejudicialidade do Projeto
de Lei da Câmara nº 103, de 2008.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a ﬁm de ser declarada prejudicada, nos
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

AGOSTO 2009
36856

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com relação ao Parecer nº 1.312, de 2009,
referente ao Ofício “S” nº 56, de 2007, da Comissão
do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, a Presidência, em observância às suas
conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com relação ao Parecer nº 1.313, de 2009, da
Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre o Ofício
“S” nº 13, de 2009, a Presidência tomará as providências necessárias a ﬁm de atender às recomendações
contidas em sua conclusão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Foi encaminhado à publicação Parecer nº
1.314, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que conclui pela prejudicialidade das
Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
nº 292, de 1981, considerando ter sido seu mérito plenamente atendido e suplantado por leis sancionadas
no transcurso da tamitação dessa matéria.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a ﬁm de ser declarada prejudicada, nos
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – sobre a mesa ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. 249/2009/CAE
Brasília, 5 de agosto de 2009.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião
da 31ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Extraordinária, realizada em 5 de agosto, foi dado
conhecimento à Comissão e encaminhado aos seus
Membros, por meio do OF. CAE nº 30/2009-Circular,
o Aviso nº 225/GMF – Aviso nº 42/09, de 21 de julho
de 2009, do Ministério da Fazenda, encaminhando,
em cumprimento ao art. 41 da Resolução do Senado
Federal nº 43/01, relatório contendo as características das operações de crédito analisadas no âmbito
daquele Ministério no mês de junho de 2009, tabela
demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a Dívida
Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos
Municípios.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Economicos.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O ofício lido vai à publicação.
O Aviso nº 42, de 2009, vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.026, 2009
Requer Voto de Solidariedade à TV “A
CRÍTICA”, de Manicoré/AM, e ao Grupo Calderaro de Comunicação, de Manaus, pelo
atentado a bomba que foi vítima a retransmissora de televisão localizada naquela
cidade do interior amazonense.
REQUEIRO, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, ouvido o Plenário e ademais o que prescreve
o art. 5º da Constituição Federal (itens IX e XIV) que
assegura a livre comunicação e o acesso de todos à
informação, determinando ainda, expressamente, no
art. 220, que a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá qualquer restrição, seja
consignado, nos Anais do Senado, Voto de Solidariedade à TV “A Crítica”, de Manicoré/AM, e ao Grupo
Calderaro de Comunicação, de Manaus, pelo atentado
a bomba de que foi vítima a retransmissora de televisão
localizada naquela cidade do interior amazonense, na
madrugada do dia 14 de agosto de 2009.
Requeiro, também, que deste Voto sejam cientiﬁcados o Grupo Calderaro de Comunicação, de Manaus
e, por seu intermédio, a TV “A Crítica” de Manicoré.
Justiﬁcação
Na madrugada de 14 de agosto de 2009, a TV
A Crítica, de Manicoré, aﬁliada ao Grupo Calderaro de Comunicação, foi vítima de atentado a bomba, ocorrência reprovável e criminosa que, acima de
tudo, signiﬁca agressão à liberdade de imprensa e, em
consequência,à democracia.
O Voto de Solidariedade, que ora requeiro, será
resposta altiva do Senado Federal, que não aceita
retrocesso institucional, sobretudo quando tais ações
atentam contra a democracia e as liberdades fundamentais.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2009. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.027, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para
a BLUCREDI – Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Servidores Públicos de Blumenau – SC,
pelo reconhecimento adquirido através do Prêmio
Cooperativo do Ano 2009, com o “Projeto Excelência
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– SICOOB – Sistema de Cooperativas de Crédito do
Brasil – SC/Blucredi”. Promovido pelas Organizações
das Cooperativas Brasileiras, pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo e a revista Globo Rural, o prêmio tem com ﬁnalidade dar maior visibilidade, para os diversos seguimentos das quais as
cooperativas estão inseridas e será entregue hoje, 18
de agosto, em Brasília.
Sala das Sessões,18 de agosto de 2009. – Senadora Ideli Salvatti.
REQUERIMENTO Nº 1.028, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 222 do RISF, Voto
de Aplauso para a ELETROSUL – Centrais Elétricas
S/A, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, por
ter conquistado, pela quinta vez seguida, o prêmio de
melhor empresa do setor elétrico do Brasil, concedido pela revista Isto é Dinheiro. A premiação foi no
dia 13 de agosto passado.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2009. – Senadora Ideli Salvatti.
REQUERIMENTO Nº 1.029, 2009
Requer VOTO DE PESAR pelo falecimento do empresário e ex-Prefeito de
Eirunepé, Amazonas, AMAURY FEITOSA
TOMAZ, pai do atual prefeito do mesmo
Município, ocorrido no dia 14 de agosto de
2009, em Manaus.
REQUEIRO, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, VOTO DE PESAR pelo falecimento
do empresário e ex-Prefeito de Eirunepé, Amazonas
AMAURY FEITOSA TOMAZ, pai do atual Prefeito do
mesmo Município, ocorrido no dia 14 de agosto de
2009, em Manaus.
Justiﬁcação
Faleceu na semana passada, em Manaus, o
político amazonense e empresário de êxito AMAURY
FEITOZA TOMAZ. Ele, que completaria 90 anos de
idade em setembro, foi Prefeito de Eirunepé, Amazonas, por duas vezes, a primeira em mandato-tampão.
Foi agente de viagens, representando a extinta TAP
e a TRIP.
Pessoa de grande respeito no me Estado, Amaury
é pai do atual Prefeito de Eirunepé, Dissica Valério Tomaz, que cumpre seu terceiro mandado no Município,
e do ex-Vereador por Manaus Plínio Valério.
Amaury Feitoza é avô de Dissica Valério Tomaz, diretor da Rede Calderaro de Comunicação, de Manaus.
Pai de 10 ﬁlhos, foi casado duas vezes, a primeiro
com a Sra. Alice e, depois com a Sra. Nilma. Um deles,
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Amaury Feitoza Tomaz Filho foi vereador e Secretário
Municipal de Comunicação em Cabo Frio, RJ.
O Voto de Pesar que requeiro é merecida homenagem póstuma a esse grande brasileiro.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.030, DE 2009
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei da Câmara nº 75, de 2009, que “Altera o art.
42 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências.(Proíbe a cobrança indevida de encargos
diversos na cobrança indevida de encargos diversos na
cobrança extrajudicial ao consumidor inadimplente)”,
seja apreciado, também, pela Comissão de Assuntos
Econômicos – CAE, além da comissão constante do
despacho inicial.
Salas das Sessões, 18 de agosto de 2009. – Senador Romero Jucá.
REQUERIMENTO Nº 1.031, DE 2009
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei da Câmara nº 55, de 2009, que “Altera o art. 52
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código
de Defesa do Consumidor, seja apreciado, também,
pela Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, além
da comissão constante de despacho inicial.
Sala das sessões, 18 de agosto de 2009. – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os requerimentos lidos serão publicados
e incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Não há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso
à Mesa para ser publicado na forma do disposto no
art. 203, combinado com o art. 210, inciso I e o § 2º,
do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, o Incaper, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, sempre
se destacou pelo pioneirismo na criação e aperfeiçoamento de tecnologias agrícolas e pelo apoio decisivo que presta aos agricultores do Espírito Santo. No
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mês passado, demonstrou mais uma vez que está na
vanguarda entre as instituições de pesquisa agrícola
do País, ao desenvolver, em parceria com a Embrapa
de Minas Gerais, uma nova variedade de milho, maior,
mais resistente e com mais nutrientes que as atuais.
Mais avermelhado e denso, o Capixaba Incaper
203, que ﬁcou conhecido como Milho Capixaba – em
linguagem indígena, capixaba signiﬁca roça de milho
–, foi criado por meio de pesquisas iniciadas em 1985,
com a seleção e avaliação de espigas e o início dos
cruzamentos, por meio do replantio. Onze anos depois, 5 espigas foram selecionadas para a produção
das sementes. Seguiram-se mais 8 anos de avaliações
laboratoriais, até a aprovação ﬁnal e a distribuição das
sementes para mil produtores do Estado. Até 2012,
espera-se que a variedade seja cultivada por 20 por
cento dos produtores de milho do Espírito Santo.
Muitas características especiais diferenciam o
Milho Capixaba das outras espécies, a começar pelo
fato de que cada planta pode produzir até 2 espigas,
enquanto as normais produzem só uma. Ele tem maior
número de ﬁleiras de grãos, peso até 20 por cento superior, maior quantidade de palha, o que garante proteção mais eﬁciente contra pragas, e tolera melhor a
seca e as altas temperaturas. As sementes podem ser
aproveitadas em 3 a 5 cultivos sucessivos, o que não
ocorre com outros tipos de milho. Assim, o custo para
o produtor é menor.
Para o consumidor, as vantagens do Milho Capixaba concentram-se no alto teor nutritivo. Comparado
aos tradicionais, ele tem 30 por cento a mais de proteína, 45 por cento a mais de gordura, 48 por cento a
mais de calorias, 3 vezes mais cálcio e 45 por cento
a mais de fósforo.
Parceira do Incaper no projeto, a fazenda da família Caliman, descendentes de italianos que vivem
há mais de um século em Venda Nova do Imigrante,
na região serrana do Espírito Santo, já colhe a segunda safra do Milho Capixaba, com resultados tão bons
que, no próximo plantio, ampliará a área da lavoura de
2 para 5 hectares.
Alimento básico de antigas civilizações como os
maias, astecas e incas, o milho é cultivado no continente americano desde 5 mil anos antes de Cristo.
Atualmente, é o terceiro cereal mais produzido no
mundo, atrás do trigo e do arroz. No Brasil, era o principal ingrediente da dieta dos índios, mas foi perdendo
espaço na mesa dos brasileiros, embora seja um dos
alimentos mais nutritivos do mundo.
A falta de divulgação de suas qualidades nutricionais faz com que, hoje em dia, apenas 15 por cento da
produção nacional seja dedicada ao consumo humano.
Num país em que parte da população sofre de graves
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problemas causados pela desnutrição, é lamentável
que isto aconteça.
O milho contém vitaminas A e do complexo B,
carboidratos, proteínas, gorduras, amido, fósforo, ferro
e cálcio, além das ﬁbras das cascas dos grãos. Cinquenta gramas de farinha de milho têm o mesmo valor
em proteína de um pão francês de peso idêntico, mas
contêm 33% a mais de calorias.
O supermilho capixaba abre novas perspectivas
para a difusão da cultivo e do consumo do cereal no
Brasil. Além disso, o Incaper continua desenvolvendo
pesquisas para aperfeiçoar ainda mais suas qualidades. Seus técnicos merecem congratulações pelo trabalho que realizam, além de todo incentivo possível
para que possam prosseguir desenvolvendo alimentos
mais nutritivos, mais baratos e de maior produtividade.
É um esforço de cujos resultados todos os capixabas
devem se orgulhar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, dia 19, às
14 horas, 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.
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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.
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.
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).
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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.
7
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.
8
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
– 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.
9
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
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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.
10
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.
11
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.
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12
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.
13
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.
14
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.
15
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 pu-
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blicidade 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.
16
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.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002,
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984 -Lei de Execução
Penal, determinando que os estabelecimentos
penais destinados às mulheres tenham por
efetivo de segurança interna somente agentes
do sexo feminino.
Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
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.
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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 126, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 126, de 2007 (nº 7.252/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação à alínea
“o” do inciso VII do caput do art. 27 da Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios (altera competências do
Ministério da Defesa).
Parecer favorável, sob nº 525, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
21
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.
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22
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.
23
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.
24
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.
25
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 Superinten-
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dência 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.
26
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.
27
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 391, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 391, de 2009 (nº
404/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Protocolo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Francesa Referente
à Criação de um Fórum Franco-Brasileiro do
Ensino Superior e da Pesquisa, assinado em
Brasília, em 25 de maio de 2006.
Parecer favorável, sob nº 1.289, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
28
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 392, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 392, de 2009 (nº
565/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República de El Salvador sobre Isenção
de Vistos em Passaportes Comuns, assinado
em Brasília, em 24 de julho de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.290, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo
Cavalcanti.
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29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 394, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 394, de 2009 (nº
662/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica e de Comércio entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Cazaquistão, celebrado em
Brasília, em 27 de setembro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.291, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Flexa Ribeiro.
30
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 398, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 398, de 2009 (nº
798/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Equador sobre Cooperação
no Domínio da Defesa, assinado em Brasília,
em 4 de abril de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.292, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
31
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 400, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 400, de 2009 (nº
500/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Protocolo Modiﬁcativo do
Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias no Mercosul, assinado no Rio de
Janeiro, em 19 de janeiro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.272, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Pedro Simon.
32
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 489, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 489, de 2009 (nº
516/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Hungria sobre o Exercício
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de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, assinado em Brasília,
em 27 de setembro de 2005.
Parecer favorável, sob nº 1.273, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Pedro Simon.
33
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 510, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 510, de 2009 (nº
1.392/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo, por Troca de Notas,
para o Estabelecimento de uma Faixa “Non
Aediﬁcandi” em Zonas Urbanas entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Paraguai, ﬁrmado
em Assunção, em 9 de abril de 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.274, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior.
34
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.
35
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
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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.
36
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.
37
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.

639

Agosto de 2009

38
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 320, de 2009, de iniciativa
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
que altera a Lei nº 10.891, de 2004, que institui
a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do
benefício aos atletas-guias dos para-atletas
das categorias T11 e T12.
39
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 331, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 331, de 2009 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.230,
de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad
hoc: Senador Jose Nery), que altera o § 1º
do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e o inciso I do art. 6º da Lei nº
10.259, de 12 de julho de 2001, para atribuir
legitimidade às pessoas jurídicas sem ﬁns
lucrativos para ajuizarem ações nos juizados
especiais cíveis.
40
REQUERIMENTO Nº 656, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 656, de 2009, do Senador João Tenório,
solicitando voto de solidariedade e aplauso ao
Sr. Mario Vargas Llosa pelas manifestações
no âmbito do fórum “Encontro Internacional
Democracia e Liberdade”.
41
REQUERIMENTO Nº 1012, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.012, de 2009, da Senadora Kátia
Abreu, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 595, de 2007 -Complementar, que tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 72, 102, e 497,
de 2007-Complementares; e 19, de 2009Complementar, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (cobrança de tarifas pelas instituições ﬁnanceiras).
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 50
minutos.)
SEGUE, NA ÍNTEGRA, TRADUÇÃO DO
PRONUNCIAMENTO EM ESPANHOL DO SR.
PRESIDENTE DE HONDURAS, MANUEL
ZELAYA, PROFERIDO NO PLENÁRIO DO
SENADO FEDERAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2009.
O SR. MANUEL ZELAYA – Muito obrigado.
Um ﬁlósofo alemão disse que o ser humano nasce sem limites e sem ordem, que a ordem e os limites
vêm por meio das leis que os congressos e os governos democráticos elaboram.
Um golpe de Estado é como uma guerra que rompe o pacto social, viola a Constituição e a República
e viola a democracia. Portanto, é violado o povo, e um
violador da Constituição e da República pode violentar
seu lar, sua família, seus ﬁlhos e sua mulher. Honduras
foi violentada por um golpe militar associado a grupos
econômicos e políticos.
O povo hondurenho está resistindo até hoje. Já
são 46 dias na rua, lutando contra o golpe, já são mais
de dez pessoas assassinadas nas ruas de Honduras
pelos golpistas. Há violação dos direitos humanos,
censura da imprensa, torturas e mais de mil presos
políticos nos presídios de Honduras.
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A comunidade internacional, Srs. Senadores, tem
sido muito solidária com o povo hondurenho e com
este vosso servidor.
Hoje o Senado Federal entregou-me documentos
que aprovaram contra o golpe de Estado.
Para que estas experiências não voltem a ocorrer
na América Latina e em nenhum outro lugar, é necessário que sejam mais ﬁrmes as medidas diplomáticas,
o comércio e a economia.
Pedi aos Estados Unidos mais rigor em suas
medidas, já que Honduras tem 70% de sua economia
dependente dos Estados Unidos. O Presidente Obama
tem manifestado ﬁrmeza, mas as suas medidas foram
mornas e suaves contra os golpistas.
Quero agradecer este convite que me fez o Presidente Sarney, agradecer ao Senador Mão Santa que ora
preside esta sessão no Senado Federal e também aos
Srs. Senadores das diferentes bancadas que se manifestaram. Isto enaltece o Brasil, enaltece a consciência
democrática do povo brasileiro perante o mundo.
O Brasil tem um peso considerável na América
e um peso considerável no mundo. Se o Brasil está
contra o golpe e os povos da América apoiam o povo
hondurenho, os golpistas não poderão permanecer
muito tempo usurpando o poder em Honduras, a democracia será reconstruída e a América continuará
sendo o continente da esperança que todos desejamos
para nossas nações.
Muito obrigado.
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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)

(10,21)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(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)

(2,6,20)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(19)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(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 )
(1)

Jayme Campos (DEM-MT)

Gilberto Goellner (DEM-MT)

(1)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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)

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,3)

1. Senador João Vicente Claudino

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

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

agosto de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 17

137

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.
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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)
(1)

(2)

5. Senador Sérgio Guerra (PSDB)

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
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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)

(30)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

4. Ideli Salvatti (PT)
(40)

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

(33)

(11,35)

3. João Pedro (PT)

(41)

(39)
(34,72)

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

(29)

(32)

(37)

7. João Ribeiro (PR)

(4,28)

(31)

Maioria ( PMDB, PP )
(60,66)

Francisco Dornelles (PP)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

(58,61)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(67,71)

Neuto De Conto (PMDB)
VAGO

(59,64)

(55)

Valdir Raupp (PMDB)

(62,65)

1. Romero Jucá (PMDB)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,15,54,56)

(57,69)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,53,70)

6. Paulo Duque (PMDB)

(2,63)

7. VAGO

(68)

(1,63)

(68)

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

Eliseu Resende (DEM)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
(44)

Efraim Morais (DEM)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)

(46)

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

(50)

(14,16,43)

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

(49)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(46)

5. Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)

(13,47)

6. José Agripino (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(23)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(45)
(5,51)
(26)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,22,73)

Arthur Virgílio (PSDB)

(23,74)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

(23)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(24)

(17,42)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(52)

(52)

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

(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,52)

2. Fernando Collor
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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).
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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.
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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).

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

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

154

segunda-feira 17

ORDEM DO DIA

agosto de 2009

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.
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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:
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador 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.
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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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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.

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

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

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
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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

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

203

204

segunda-feira 17

ORDEM DO DIA

agosto de 2009

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).
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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
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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
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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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ADELMIR SANTANA
Requerimento nº 1.025, de 2009, que requer
a realização de Sessão Especial do Senado Federal
no dia 25 de agosto de 2009, às 10 horas, com o
objetivo de comemorar o “Ano da França no Brasil”
e a ação das Alianças Francesas como agentes de
difusão cultural.
............................................
Saudações ao pronunciamento do Senador
Paulo Paim em defesa de ações voltadas para os
aposentados e pensionistas. Aparte ao Senador
Paulo Paim. ...........................................................
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Aref Kudri, de Curitiba, Paraná.
...................
Defesa da conduta do Senador Sérgio Guerra ao pedir investigação da matéria “Empreiteira
pagou dois imóveis para a família Sarney em SP”,
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, edição
de 15 de agosto de 2009. ......................................

371
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ALVARO DIAS
Destaque para a necessidade de a população e a imprensa acompanharem o voto de cada
Parlamentar na Comissão de Ética da Casa, em
função da crise instalada dentro do Senado Federal. Senador Alvaro Dias. .......................................
Críticas à postura do Presidente Lula com
relação ao escândalo do “mensalão”, aos gastos
secretos da Presidência da República e à sua interferência em questões internas do Senado Federal.
Comentários a respeito de desmentido sobre
um suposto acordo para impedir a tramitação de
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