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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, 14 horas. Estamos no Senado da República
Federativa do Brasil. Esta é mais uma sessão, a 3ª
Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura, de 8
de outubro de 2009.
Há número regimental.
Declaramos aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Srs. Senadores, o tempo destinado aos oradores do
Período do Expediente da presente sessão será dedicado a comemorar o ﬁm da Guerra do Contestado, nos
termos do Requerimento nº 103, de 2009, do Senador
Raimundo Colombo e outros Srs. Senadores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de
inscrever-me para uma comunicação inadiável, no
momento adequado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após a homenagem, atenderemos as comunicações
inadiáveis.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria já de me inscrever também para uma comunicação inadiável, mas na sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após a homenagem, que será na hora do Expediente.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Presidente Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço
também a minha inscrição para uma comunicação
inadiável na hora oportuna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
nossa encantadora Secretária Executiva, Cláudia Lyra,
está providenciando, e também queremos dar os nossos aplausos à beleza do coral, à beleza do encanto
das mulheres e à elegância dos homens, que nos brindaram com a musicalidade extraordinária.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – V. Exª ainda não ouviu nada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vou ouvir.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Agora é que nós vamos ver.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, convidamos, para compor a Mesa, o Senador
que solicitou, Raimundo Colombo, e os convidados
especiais: Dr. Geraldo Althoff, Secretário de Articulação Nacional de Santa Catarina e, na história, um
dos mais brilhantes Senadores desta história bela da
democracia do Brasil. Lá, temos que render homenagem também a Nereu Ramos. Neste País aqui, só
se deu a posse de Juscelino Kubitscheck de Oliveira
pela ação militar do General Lott, acompanhada da
ação política do Senado da República, que sempre,
com altivez, fez permanecer a democracia. E Nereu
Ramos foi um Senador de Santa Catarina. Ideli Salvatti e Neuto de Conto também são Senadores que
queremos homenagear. E mais o Dr. Gilmar Knaesel,
Deputado Estadual e Secretário de Turismo, Cultura
e Esporte de Santa Catarina. E os outros Senadores
também são convidados para a Mesa, a encantadora
professora Ideli Salvatti e o Neuto de Conto. E a festa
é de Santa Catarina.
Então, para iniciar, convidamos todos para, de
pé, ouvirmos o Hino Nacional brasileiro, cantado pelo
extraordinário Coral do Senado da República – belas
mulheres, belas vozes e elegantes homens.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, permita-me, sei que a nossa Secretária Executiva é muito formal, mas eu gostaria de ceder a emoção
do Senador Geraldo Mesquita Júnior, que disse que
iríamos ouvir muito mais.
Então, quebrando a formalidade, gostaria que o
Coral presenteasse a todos, a Santa Catarina, com
um número, a critério de vocês mesmos. Queremos
aplaudi-los.
Que maravilha! Aplausos agora e depois.
(Segue execução musical.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Neste instante, vou ler as palavras do Presidente
José Sarney.
Minhas senhoras e meus senhores, como Casa
do Poder Legislativo que representa a Federação brasileira, o Senado da República age dentro de seu papel
institucional ao promover comemorações como esta,
em que são lembrados momentos importantes da história dos entes federados.
Inicio, portanto, cumprimentando o nobre Senador Raimundo Colombo pela iniciativa de propor que
o Período do Expediente da sessão deliberativa do dia
de hoje seja dedicado a comemorar o ﬁm da Guerra
do Contestado.
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Vivemos em um país que ainda valoriza pouco
seu passado, que ainda não preza suﬁcientemente sua
memória. Eis uma faceta de nossa cultura que precisamos modiﬁcar. Valorizar a história é engrandecer
nossa identidade como povo e como Nação: e é isso
o que o Senado tem feito ao promover comemorações
como esta de hoje.
A Guerra do Contestado, a despeito de ainda ser
pouco conhecida da grande maioria do povo brasileiro,
foi a maior revolta civil de nosso período republicano,
que chegou a envolver, no auge do conﬂito, nada menos de metade do Exército brasileiro.
As causas da Guerra do Contestado são bastante
complexas, mas tudo começou com duas disputas de
terra, ambas relacionadas ao oeste de Santa Catarina.
A primeira se deu entre Brasil e Argentina, ainda por
conta do Tratado de Tordesilhas, e foi deﬁnitivamente
resolvida em 1895. A outra se deu entre os Estados
do Paraná e de Santa Catarina. Tais conﬂitos deram
nome à região: Contestado.
Como toda área fronteiriça em que há disputa
de terras, as desavenças internas também fervilharam
ali. Sobre a região do Contestado pairavam interesses
empresariais e rixas sangrentas entre coronéis, assim como uma religiosidade popular exacerbada pela
inﬂuência de monges que eram considerados santos
pelo povo.
Uma briga entre coronéis deu origem ao conﬂito
em ﬁns de 1912. Seguidores do monge José Maria,
abrigados em Curitibanos sob os auspícios do coronel
Henriquinho, e que acreditavam na monarquia como
um regime divino, incomodaram, com sua pregação,
um coronel rival, que convocou as tropas do Estado
para reprimi-los.
Refugiados no Paraná, os seguidores de José
Maria foram duramente confrontados pelo Governo
paranaense, que pensou se tratar de uma invasão de
Santa Catarina a seu território. O monge foi morto em
conﬂito, mas seus seguidores perseveraram, fundando diversas “cidades santas” na região do Contestado,
que chegaram a abrigar 20 mil pessoas.
A proliferação dos seguidores de José Maria começou a incomodar o Governo Federal, que via no movimento uma nova Canudos. Desencadeou-se, então,
uma repressão sangrenta, comandada pelo General
Setembrino de Carvalho, que dizimou os ﬁéis.
O ﬁm da Guerra do Contestado resultou na ﬁxação deﬁnitiva dos limites fronteiriços entre o Paraná e
Santa Catarina, em acordo ﬁrmado em 20 de outubro
de 1916.
Seu maior legado, no entanto, foi forjar e formar a
identidade sociocultural do povo catarinense, cuja ﬁbra
e união é hoje reconhecida por todos nós, quando ve-
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mos a enorme capacidade desse povo de recomeçar
do zero após as inúmeras tragédias naturais que vêm
atingindo Santa Catarina.
Ao povo catarinense, nossa profunda admiração
e solidariedade. Que a comemoração do ﬁm da Guerra
do Contestado traga ainda mais união e força a essa
gente tão forte e batalhadora!
Muito obrigado.
São as palavras do Presidente José Sarney.
Convidamos agora, para usar da palavra – por
cessão especial do patrono da festa, Senador Colombo –, a Senadora Ideli Salvatti.
Enquanto ela chega à tribuna, ela que é mulher,
temos que relembrar a valorosa mulher brasileira Anita Garibaldi, que traduz a bravura e o amor à nossa
Pátria. A libertadora, a precursora da libertação dos
escravos e da própria República.
Professora Ideli, com a palavra.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Agradeço, Sr. Presidente.
Quero, inicialmente, cumprimentar o Senador
Raimundo Colombo, que é o autor do requerimento
desta sessão tão importante que está destinada a
comemorar o ﬁm da Guerra do Contestado. Quero
saudar também o Senador Geraldo Althoff, Secretário de Articulação Nacional do Governo do Estado de
Santa Catarina, que aqui está representando, tenho
certeza, o Governador Luiz Henrique da Silveira; cumprimentar o meu ex-colega de Assembléia Legislativa,
Deputado Estadual Gilmar Knaesel, que é Secretário
– ele só cuida de coisa “ruim” – de Turismo, Cultura
e Esporte, só coisa agradável; e o Senador Neuto de
Conto, que, junto com o Senador Colombo e comigo,
tem a honra de representar Santa Catarina no plenário deste Senado.
Quero também cumprimentar a minha querida
Anita Pires, Presidente da Fundação Catarinense de
Cultura, ela que leva o nome desta que é a heroína de
dois mundos, a nossa querida Anita Garibaldi.
Quero saudar também as alunas que foram vencedoras do concurso “Eu Amo Santa Catarina”, que
estão aqui acompanhadas das suas professoras: a
Cristhine, a Rúbia, a Júlia, a Luana; e as suas professoras Nilva, Ericléa e Maribel. Então, sejam todas
muito bem-vindas.
Nas palavras do Presidente José Sarney, lidas
pelo Senador Mão Santa, que preside esta sessão,
foram colocados inúmeros aspectos que estiveram no
contexto da Guerra do Contestado. Preparei um aspecto que eu gostaria, entre tantos outros, de realçar,
porque a Guerra do Contestado foi uma das principais
e talvez a primeira grande conﬂagração envolvendo
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milhares de pessoas, o aparato de Estado, interesses
econômicos, nacionais e internacionais, em torno da
disputa pela terra.
A Guerra do Contestado teve várias outras nuances, mas o que sustentou e o que fez com que ela
fosse tão cruel, com tantas mortes, um período de
conﬂagração tão longo e sangrento, indiscutivelmente, foi a questão da terra. A terra era o pano de fundo.
E em um país com tanta terra como o nosso, ﬁcamos
sempre nos perguntando: por que a disputa pela terra
gera tanto conﬂito, até os dias de hoje?
A questão da disputa da terra se deve, no caso
da Guerra do Contestado, a um procedimento adotado
– e está aí a principal razão – pelo Estado brasileiro,
quando, à época do Presidente Afonso Pena, no início
da nossa República, fez uma concessão para uma empresa norte-americana chamada Brazil Railway Company, que aqui no Brasil tinha o nome de Estrada de
Ferro São Paulo-Rio Grande. Nessa concessão, o Governo brasileiro garantiu, por contrato, à Brazil Railway
Company, uma subvenção de 30 contos de réis por
quilômetro construído. Ou seja, quanto mais esticada
ﬁcasse a estrada, mais a empresa receberia.
Também garantiu juros de 6% ao ano sobre todo
o capital que fosse investido pela concessionária na
obra. E, obviamente, como a empresa recebia contratualmente por quilômetro, ela cuidou de alongar a
linha, com muitas curvas e nuances, que economizavam o dinheiro de aterros, pontes, viadutos e túneis,
e ganhava em maior rendimento da obra.
Além dessa concessão nesses termos ﬁnanceiros, a empresa também obteve o controverso direito de
explorar 15 quilômetros de cada lado da ferrovia, o que
dava, ao longo de todo o trecho, 30 quilômetros para
ela explorar, retirar a madeira, vendê-la, comercializar
a terra. E isso tudo teve o aval do Governo brasileiro.
A estrada era importante? Era. Era fundamental?
Era. Mas a concessão, da forma como foi feita, acabou trazendo muito da base do problema que depois
se colocou. E essa concessão talvez tenha sido uma
das primeiras modalidades de concessão que coloca
em dúvida o interesse da Nação frente à execução de
uma obra ou da exploração de uma riqueza que seja
importante para o Brasil, pois os interesses do Brasil e
do povo brasileiro precisam estar em primeiro lugar.
Por isso que analisar a Guerra do Contestado sob
essa ótica da concessão ferroviária é muito importante
num momento como este, quando nós estamos debatendo a descoberta de uma grande riqueza como é a
do pré-sal. Que nós não cometamos mais os erros que
cometemos em épocas históricas anteriores.
Além disso, para a construção da ferrovia, foram
contratados quase oito mil homens na população urba-
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na do Rio de Janeiro, Santos, Salvador e Recife, que
tiveram promessas de salários compensadores, mas
também havia o compromisso de, terminada a obra,
repatriá-los, ou seja, de que todos esses oito mil trabalhadores fossem devolvidos aos seus Estados de
origem. Mas a empresa não o fez. Portanto, nós tivemos a execução de uma obra com um conﬂito já de 30
quilômetros ao longo de toda a ferrovia, com disputa
de terra, perda de madeira, de ver quem seria o proprietário a partir da execução da obra. E, ainda, oito mil
homens ﬁcaram ali, naquela região toda, aquecendo
ainda mais o conﬂito.
Foi essa massa de trabalhadores, esses oito mil
trabalhadores que executaram a obra, que se juntou aos
interesses também contrariados, retirados e usurpados
de milhares de agricultores, de pessoas que trabalhavam na terra em toda essa região e que perderam as
suas terras para o Grupo Farquhar, que era o dono da
Brazil Railway Company. E aí, a questão religiosa, a
presença muito forte do monge José Maria, juntamente
com disputas territoriais entre Paraná e Santa Catarina
e tantas outras questões que se agregaram, acabaram
transformando a Guerra do Contestado nesse conﬂito,
que inclusive, durante muito tempo, sumiu da História
de Santa Catarina e do Brasil.
Por isso nós temos a tarefa de resgatar esta
história, de trazer tudo que foi esse conﬂito para não
repetirmos os erros e não termos mais situações tão
graves como era aquela.
Na resistência, foram criadas as “comunas”, os
chamados faxinais. Tanto que lá em Santa Catarina
nós temos Faxinal dos Guedes, e isso é uma marca.
Porque os agricultores, os revoltosos se organizavam
em verdadeiras “comunas”, onde boa parte da terra
era comum, era trabalhada em comum, e essa era
uma das formas, inclusive, de resistir à presença e à
luta que se colocava.
O espírito lutador e solidário do povo do Contestado é um espírito que sempre norteou as reivindicações
de todo o povo catarinense. O povo de Santa Catarina tem esta marca de não se submeter, de não ser
acanhar, de enfrentar e de buscar superar seja o que
for, seja vindo da natureza, seja vindo de um grande
empreendimento empresarial que não respeita quem
já está lá, que não respeita direitos. O povo de Santa
Catarina tem essa marca.
É muito interessante que essa luta pela terra,
que foi a base de sustentação do conﬂito da Guerra
do Contestado, acabou produzindo em Santa Catarina
talvez um dos modelos mais democráticos e distributivos de terra do País. Santa Catarina, não tenho a menor dúvida, é o Estado onde a distribuição da terra, a
pequena propriedade é a sustentação. Isso tem tudo a
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ver com esse espírito guerreiro e lutador da população
catarinense, que se forjou na Guerra do Contestado,
que se notabilizou na Guerra do Contestado.
Quando pegamos os dados – como tive oportunidade, aqui, ontem, de registrar – do censo agropecuário,
coloca-se a força da agricultura familiar: detentora de
mais de 85% das propriedades, só ocupa ¼ das terras
no Brasil como um todo e consegue produzir quase
40% da riqueza que vem do campo e empregar 75%
da população. É esse conjunto de homens e mulheres
que não têm medo nem de sol, nem de chuva, nem
de granizo – e lá, em Santa Catarina, nem de tornado,
nem de furacão, nem de enchente, nem de estiagem
–, que enfrentam tudo isso, que dá a força do modelo
catarinense.
Por isso, eu queria aqui saudar todos os que
aqui estão, todos os que estão nos assistindo e, mais
uma vez, o Senador Raimundo Colombo, que é o protagonista, o responsável por estarmos fazendo esta
reﬂexão.
Quero terminar com um trecho do nosso hino, do
Hino de Santa Catarina. Pena que o nosso coral, tão
maravilhoso, Senador Mão Santa, não o tenha entoado, porque o Hino de Santa Catarina é muito lindo.
Eu quero terminar exatamente com as duas últimas
estrofes:
Não mais diferenças de sangues e raças
Não mais regalias sem termos fatais,
A força está toda do povo nas massas,
Irmãos somos todos e todos iguais.
Da liberdade adorada.
No deslumbrante clarão
Banha o povo a fronte ousada
E avigora o coração.
O povo que é grande mas não vingativo
Que nunca a justiça e o Direito calou,
Com ﬂores e festas deu vida ao cativo,
Com festas e ﬂores o trono esmagou.
Quebrou-se a algema do escravo
E nesta grande Nação
É cada homem um bravo
Cada bravo um cidadão.
Parabéns a todos os cidadãos catarinenses que
têm na Guerra do Contestado um exemplo de vida e
de luta.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedo a palavra ao Senador Raimundo Colombo,
primeiro subscritor do requerimento destinado a comemorar o ﬁm da Guerra do Contestado, de outubro
de 1916.
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O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Mão Santa; Srª Senadora Ideli
Salvatti; Sr. Senador, querido amigo, Neuto de Conto;
Senador Flávio Arns, querido amigo, pois Paraná e
Santa Catarina foram os protagonistas na busca da
solução do conﬂito da terra; demais Senadores e Senadoras; meu querido amigo Senador Geraldo Althoff;
meu amigo Gilmar Knaesel, Deputado e Secretário de
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Santa Catarina; a
Presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Profª
Anita Pires; o nosso querido amigo Nilson Berlanda,
Secretário de Desenvolvimento Regional de Curitibanos, uma das regiões onde o Contestado se deu de
forma mais forte; Prof. Abelardo Ramos Gomes, neto
do governador à época que administrou todo esse
conﬂito, politicamente, por parte de Santa Catarina,
o Governador Vidal Ramos; Valdir Rubens Walendowsky, Presidente da Santur, Santa Catarina Turismo;
Sr. Aldair Goetten de Moraes, historiador e profundo
conhecedor do Contestado – ele vai fazer aqui depois
uma exposição rápida sobre tudo que representou, com
seus conhecimentos técnicos; Marcelo Roveda, que
resgata a rodovia e faz com que ela volte a funcionar
sob o ponto de vista histórico, cultural, de turismo e
também de lazer. Em nome de todos, eu queria cumprimentar também o André Eduardo Fernandes, que
é uma pessoa muito querida e principal organizador
deste evento.
Em Santa Catarina, Senador Presidente Mão
Santa, a gente olha para o futuro com muita conﬁança.
Às vezes, vêm as enchentes, os tornados, os desaﬁos, mas a gente tem muita conﬁança no futuro. Tem
também muito orgulho do presente.
Santa Catarina é um Estado desenvolvido, um
Estado progressista, um Estado trabalhador, de um
povo bom e amigo. Mas, sobretudo, Santa Catarina
tem muito respeito, muito respeito mesmo pelo nosso
passado, de heróis, de homens que dedicaram todo o
seu ideal, a sua luta, o seu sangue em favor dos ideais
de liberdade e de progresso.
Santa Catarina tem passado momentos difíceis.
Ano passado mesmo, houve aquelas enchentes que
uniram o Brasil todo, para nos dar força para superar
aquelas diﬁculdades. Mesmo agora, há alguns dias,
novamente, outra enchente, tornados, diﬁculdades,
enﬁm. Mas tudo isso a gente supera. Supera pela força
do seu povo, pela solidariedade da Nação brasileira,
que admira, que gosta e que respeita Santa Catarina
e que destaca, de forma unida, a bravura do nosso
povo. Bravura que não se impõe em limites geográﬁcos, nem se limita aos fatos históricos, mas surge no
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dia a dia da luta nas fábricas, nas escolas, nas ruas,
nas praças, defendendo o ideal de cada um.
Eu lembro aquelas grandes enchentes, em
1983/1984. Naquela época, eu era Secretário de Estado, muito jovem, e chegava assustado com tudo o
que via, com a dimensão da catástrofe das enchentes,
com quantas mil pessoas sem abrigo, sem bens, sem
nada. E ali a gente encontrava uma força, um vigor,
uma capacidade daquele povo que nunca vi em nenhum outro lugar. E, tão rápido, tão de repente, tudo
estava reerguido, todo mundo de cabeça erguida,
construindo o futuro, com aquela força que a gente
só encontra quando encontra os valores dentro da
alma da gente.
A nossa história, os nossos valores, a nossa vida
comunitária pode ser focada por diversos aspectos,
desde o nosso crescimento econômico, que se dá de
uma forma muito bem equilibrada, muito bem distribuída, desde a chegada dos imigrantes alemães, que
mostram realmente um modelo de conduta. Quando
eles chegaram ao Brasil, Senador Mão Santa, há 150
anos, vieram com as terras prometidas, entendendo
que ali já iam receber o seu lote para começarem a
trabalhar. Mas a Coroa, o Império tinha sido vencido
pela burocracia, e nada estava pronto. Em vez de se
revoltarem, de contestarem, de irem para cima do Governo, eles se uniram e foram trabalhar, abrindo estradas a picaretas, num sistema de mutirão, para manter
unido o povo e manter acesos os ideais de trabalho,
de sustento à sua família, de modelo.
Muitas vezes, tentamos regulamentar tudo por leis
e leis, mas, na verdade, vamos encontrar a verdadeira
energia nos valores. E Santa Catarina é pródiga em
exemplos de valores, de relacionamento humano.
Se formos olhar, vamos encontrar, por exemplo,
outros momentos difíceis, como a Segunda Guerra
Mundial, quando havia a maior colônia alemã no Estado e uma forte colônia italiana. Eu e o Neuto de Conto
somos descendentes de italianos, e o Gilmar e o Geraldo são descendentes de alemães. Foram momentos
difíceis. Vivi isso na minha casa. Meus avós eram italianos, e meu pai foi convocado para a guerra. Minha
mãe estava grávida e ganhou nenê, o primeiro ﬁlho
– era uma menina –, que acabou falecendo, quando
ele estava se preparando para embarcar para a Itália.
Graças a Deus, na semana em que ele ia embarcar,
foi dada a previsão do encerramento da guerra para
breve, de tal forma que ele acabou não embarcando.
Mas olhem que momento difícil para o mundo inteiro,
mas para Santa Catarina especialmente.
Temos um modelo econômico que cresceu, mas
cresceu de forma diferenciada. Quando vemos nos
jornais, nos dados estatísticos, nas demonstrações
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de força, empresas como Perdigão, Sadia, Chapecó,
Aurora, dizemos: “Poxa, como essas empresas cresceram!” Mas elas nasceram a não mais do que 50, 60
anos, no fundo de quintal de um ou dois operários, que
começaram, através desse trabalho, a gerar riqueza.
E não explorando, mas convivendo, de tal forma que
os integrados eram parceiros desse desenvolvimento
– foram o tempo inteiro –, num modelo cooperativista, como é a Cooperativa Aurora. O Neuto de Conto
foi Secretário da Fazenda, Secretário da Agricultura,
e conhece, mais do que ninguém, toda essa história
em Santa Catarina,.
Nós temos exemplo de uma das maiores empresas de motores eletrodomésticos, a Weg, que hoje é
uma referência no mundo e que nasceu há 50 anos,
numa reunião, numa mesa de bar, de três pessoas –
um era especialista em mecânica, o outro em comércio, o outro em industrialização –, de tal forma que começaram vendendo um carro para arrecadar recursos
e transformaram essa empresa em referência para o
mundo. Hoje ela é a nona entre as cem maiores empresas competitivas no Brasil.
Isso para não falar do setor de eletrodomésticos.
Todo mundo já teve – ou tem – uma geladeira Consul.
Essa história é muito bonita. Dois mecânicos, Rudolf
Stutzer e Guilherme Holderegger começaram a produzir
uma geladeira, e depois um comerciante de nome Wittich Freitag, que acabou sendo Deputado e Prefeito de
Joinville, fez a primeira encomenda de uma geladeira.
Eles não tinham recursos, Senador Mão Santa, e aí
eles conseguiram, através do cônsul Carlos Renaux,
uma primeira ajuda ﬁnanceira para produzir a primeira
geladeira. E hoje é uma das principais empresas do
mundo no setor de eletrodomésticos. Isso tudo mostra
a história do nosso povo, nossos valores, a grandeza
da nossa gente.
Há momentos épicos, como a nossa participação
na Revolução Farroupilha. O senhor tão bem evocou
aqui a nossa conterrânea Anita Garibaldi, homenageada
no nome da nossa querida amiga e líder Anita Pires.
Mas a Guerra do Contestado envolveu fatores
que repercutem até hoje.
Quando requeri esta Sessão Especial, com a
ajuda do Senador Neuto de Conto, da Senadora Ideli, do Senador Flávio Arns e de todos os Senadores,
fui movido pela importância que o tema possui para o
Estado de Santa Catarina.
Quando criança, na fazenda de meus avós, agora
da minha mãe, na região de Curitibanos, nós saíamos
a cavalo e meu avô ia me mostrando: “Aqui há um cemitério dos jagunços do Contestado; aqui houve uma
batalha; aqui houve...”, isso sempre despertava em mim
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aquela vontade de conhecer mais, porque os locais, a
história estavam presentes muito perto da gente.
Com o passar dos anos, essa Guerra, apesar do
seu tamanho e relevância, acabou sendo esquecida
fora das fronteiras de Santa Catarina e do Paraná. A
importância dessa Guerra, no entanto, é inconteste. Em
seus momentos mais dramáticos, por volta de 1915,
envolveu metade do Exército brasileiro.
Ao lado desse esquecimento, há também o preconceito. Em tempos cada vez mais racionalistas, em
que se busca uma explicação que consiga abarcar
todas as variáveis possíveis, os movimentos sociais,
especialmente os do meio rural, são vistos com doses
de indiferença ou incompreensão.
Nessa vertente de pensamento, esses temas
de natureza regional seriam menores em relação aos
grandes assuntos de interesse nacional, estes, sim,
os únicos que mereceriam ser tratados pelos pesquisadores.
Grandes movimentos sociais no interior do País
recebem destaque. Não porque tiveram importância ou
signiﬁcado, mas porque, tal qual no caso de Canudos,
foram tratados por um escritor do porte de Euclides da
Cunha. Canudos recebeu até um ﬁlme em 1997 que
foi e é um grande sucesso.
A ignorância e o processo, juntos, levam os movimentos sociais a serem tratados de maneira superﬁcial. Um exemplo é o caso do escritor Eduardo Galeano, conhecido pelo espírito contestador. Apesar de
sua fama, em seu conhecido livro As Veias Abertas
da América Latina, escrito nos anos 60, descreve o
Contestado como “(...) uma das mais intensas páginas
de fúria popular de toda a história do Brasil”. Apesar
da ênfase das suas palavras em seu livro, ele não toca
mais no assunto.
Hoje, portanto, o nosso objetivo é trazer de volta
o tema do Contestado à tona, porque é evento fundamental para a formação do povo e do caráter de Santa
Catarina. Não desejo entrar nos registros que o Professor Aldair vai colocar aqui – e ele é um conhecedor
tão profundo –, mas desejo apenas considerar o respeitado historiador Boris Fausto, que responde a essa
questão em seu livro História do Brasil, aﬁrmando
que o movimento do Contestado combinou conteúdo
religioso com reivindicação social e que surgiu à margem do sistema dominante.
A deﬁnição, na minha opinião, é bastante apropriada. No entanto, ela precisa de alguns esclarecimentos.
O Contestado foi, em primeiro lugar, o movimento social mais violento da história do Brasil República.
Apesar dessa dimensão, é difícil de ser compreendido
porque fatores religiosos, sociais, políticos, econômicos
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e culturais foram envolvidos em um grande caldeirão
em que as partes nem sempre – ou até quase nunca
– eram claramente discerníveis.
Se temos a deﬁnição de Boris Fausto, precisamos, à maneira do que Euclides da Cunha fez em relação a Canudos, desenhar um quadro do que seriam
a terra e o homem envolvidos no conﬂito para depois
compreender a luta.
O território que foi chamado de Contestado recebeu esse nome em razão das disputas territoriais
que sofreu.
O Brasil, ainda no tempo de colônia, avançou
sua linha de fronteira em detrimento do território espanhol traçado pelo Tratado de Tordesilhas. A questão
atravessou a nossa Independência, a nossa Proclamação da República e, só em 1895, a fronteira do Brasil
com a Argentina foi deﬁnitivamente arbitrada. A terra
em disputa abrangia justamente a metade do oeste
catarinense.
Além dessa disputa internacional, havia outra,
interna, que envolvia os Estados brasileiros. O Paraná, ao ser desmembrado de São Paulo, em 1853,
recebeu como herança as disputas territoriais entre
paulistas e catarinenses, ocorridas desde o princípio
do século XVIII.
Na República, a questão foi levada, enﬁm, ao
Supremo Tribunal Federal, que, em três ocasiões no
começo do século XX, decidiu em favor de Santa Catarina. Um tratado deﬁnitivo, no entanto, só foi assinado
entre os dois Estados em 1916, em consequência dos
eventos ocorridos durante o conﬂito.
Ao lado dessa rixa entre os dois Estados, havia
questões econômicas e sociais. As econômicas estavam relacionadas à construção da estrada de ferro
São Paulo/Rio Grande, pelo consórcio americano Brasil Railway Co., que tinha o direito de ocupação de 15
quilômetros de cada lado da ferrovia – a Senadora Ideli
focou bem essa questão; imaginem 15 quilômetros de
cada lado –, independentemente de títulos de propriedade ou posse pacíﬁca existente anteriormente.
A desocupação de terras levou a expulsão de
muitos lavradores que há décadas viviam em suas
propriedades e perderam os seus bens e meios de
subsistência.
Esse é o tipo de decreto que se faz na cúpula e
que se impõe às pessoas – como se diz na gíria – goela
a baixo, sem respeitar todo o trabalho, a vida, a família,
os valores, todas as conquistas já realizadas, e foi uma
das bases principais da reação popular que originaram
a Guerra do Contestado. Uma coisa é realmente você
fazer um decreto sobre alguma coisa material; outra
é quando você desaloja, quando você tira as pessoas
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ali estabelecidas, você desmonta seus valores, você
não dá um horizonte para onde elas vão.
As razões sociais, por sua vez, diziam respeito às
diﬁculdades inerentes a uma sociedade que no início
do século XX ainda era essencialmente uma sociedade
de fronteira. As disputas por terra eram frequentes, o
poder era ocupado por coronéis locais, a chegada de
levas de imigrantes estrangeiros e a ausência do Estado levavam a uma ordem bastante precária, em que
os conﬂitos eram resolvidos de maneira violenta.
O Estado existe para proteger e para promover
as pessoas. Quando o Estado falta, quando o Estado
não cumpre com seu dever, quando o Estado se omite,
quando o Estado incentiva a desordem, o resultado é
este: as pessoas reagem. Nós não queremos ver esse
ﬁlme outra vez. Por isso, quando vemos alguns movimentos por aí que, escondidos em torno de uma certa
justiça social, acabam cometendo as maiores atrocidades, vem-me à mente exatamente o que aconteceu
no Contestado.
As razões religiosas, por ﬁm, envolviam a presença de curandeiros, andarilhos e monges que vagavam
desde o Rio Grande do Sul até as partes meridionais
de Mato Grosso e São Paulo. Eram homens simples,
humildes, mas que, graças a alguns conhecimentos,
eram tidos e havidos pela população local como curandeiros de grande capacidade.
Houve dezenas de monges que andaram pelas
bandas do Brasil meridional. No caso do Contestado,
houve três que, de alguma forma, participaram dos
acontecimentos.
O primeiro, um italiano chamado João Maria, esteve presente na região durante boa parte do século
XIX. Visto como um homem sem apego material, dono
de grandes capacidades como curandeiro, benzedor e
conselheiro, foi elevado à condição de santo popular.
Dizem até, o Professor pode esclarecer melhor,
que ele era um sacerdote, um padre na Itália com grandes conhecimentos intelectuais, mas que não exerceu
o seu papel. E ele travou uma grande batalha intelectual e de valores com Frei Rogério Neuhaus, que era
também uma pessoa extraordinária e que deixou um
nome muito forte na região do Contestado. Houve uma
época em que o nome das pessoas – agora entre 55
anos e 70 anos, na sua grande maioria – ou começava com Rogério ou tinha Rogério no meio, exatamente
em homenagem a esse Frei.
Para grande confusão, todavia, houve um segundo monge, também chamado João Maria. Estrangeiro
como o primeiro, teve grande fama e acabou por ser
imensamente respeitado pela população da região.
Esteve no oeste catarinense até aproximadamente
1908.
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A inﬂuência desses dois homens foi tal que, pouco tempo depois do desaparecimento do segundo
João Maria, apareceu um monge de nome José Maria, o qual esteve diretamente ligado aos eventos do
Contestado.
Da mesma forma que os dois que o antecederam,
José Maria era respeitado como curador, benzedeiro e
conselheiro. A diferença dos outros é que ele agregava
um outro aspecto: o de profeta.
José Maria aﬁrmava que o ﬁm do mundo estava
próximo; que a volta de D. Sebastião, rei de Portugal
desaparecido em batalha em 1578, se daria em breve, e um tempo de abundância, fartura e riqueza seria trazido por ele. Nesse sentido, a monarquia – aqui
entendida como algo divino – deveria ser o regime a
ser seguido.
Todos os elementos para o desastre estavam
postos. A religiosidade popular, os desmandos de coronéis, empresas ambiciosas e uma briga entre dois
Estados pela deﬁnição de fronteiras.
Se esse era o pano de fundo, vamos – ainda seguindo o modelo de Euclides da Cunha – à luta.
O estopim foi uma briga de coronéis em 1912. O
grupo de José Maria estava sob o abrigo do coronel
Henriquinho, da cidade de Curitibanos. Seu adversário
político, o coronel Francisco de Albuquerque, solicitou
ao Governo do Estado que enviasse tropas para combater um grupo que defendia a monarquia.
O medo de um novo Canudos ainda estava presente nas mentes dos políticos de então. No entanto,
antes de a luta começar, José Maria e seus ﬁéis se
refugiaram no Paraná. O Governo paranaense imaginou que se tratava de uma invasão, o que não era
verdade. José Maria, dessa vez, porém, enfrentou as
tropas estaduais. O monge foi morto, bem como o chefe
das tropas enviadas.
Os ﬁéis se dispersaram, mas, um ano depois,
em 1913, uma menina de onze anos teve visões do
retorno de José Maria. Em torno dela, foi se juntando
outro grupo de pessoas. Depois, outro rapaz também
começou a ter esse mesmo tipo de visão e passou a
ser reconhecido como o sucessor de José Maria.
Uma cidade-santa foi levantada pelas pessoas
que foram se juntando ao grupo. Atacado pelas tropas do governo, o grupo se mudou para outro lugar,
de mais difícil acesso, e várias cidades-santas foram
erguidas. Haveria, em meados de 1914, pelo menos
20 mil pessoas vivendo nessas comunidades.
O medo do Governo federal de que se tratasse de
monarquistas ou subversivos levou a nova onda de repressão, desta vez comandada pelo general Setembrino
de Carvalho, cuja estratégia, de 1914 até 1916, foi a da
terra arrasada. Incapaz de vencer os ﬁéis em campo
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aberto partiu para uma estratégia aberta de queimada
de plantações e das vilas criadas pelos ﬁéis.
O último reduto rebelde caiu no início de 1915,
quando foram mortos 600 rebeldes e queimadas 5
mil casas. Durante mais um ano, as tropas federais
permaneceram na região para concluir as operações
de eliminar as últimas manifestações de rebeldia, o
que ocorreu com a prisão de Adeodato, último líder
do movimento. Ele foi levado a pé até a cidade de Florianópolis para ﬁcar na penitenciária. Foi mais de um
mês de viagem.
O número de baixas é difícil de ser estimado. Há
quem fale em 20 mil pessoas no conﬂito que, como
observei no início deste pronunciamento, solucionou a
disputa fronteiriça entre Paraná e Santa Catarina, mediante acordo ﬁrmado em 20 de outubro de 1916.
O Conﬂito do Contestado foi a maior revolta civil
da República. Suas causas – como procurei mostrar
ao longo deste discurso – são complexas e as interpretações sobre o que realmente se passou entre os
anos de 1912 e 1916 ainda são variadas e divergem
em relação à importância dos fatores que ocasionaram o conﬂito.
É importante ressaltar que a incompreensão e
a intolerância foram determinantes durante o desenvolvimento do conﬂito. O Governo – seja estadual ou
federal – foi incapaz de compreender o valor da religiosidade do povo e enxergava tudo como apenas uma
manifestação extemporânea da monarquia.
Também é de se observar que a presença do
Estado é necessária como agente de regulação social. Onde o Estado se ausenta dessa tarefa, como
aconteceu na região fronteiriça, as chances de conﬂito
crescem de maneira exponencial.
Além disso, há um tema pouco percebido no evento que trata do Pacto Federativo, cuja função precípua
é a de estabelecer a harmonia e evitar atritos entre
unidades da Federação.
Por ﬁm, para o povo de Santa Catarina e do Paraná, a palavra Contestado guarda forte simbolismo.
De um lado, marca o ﬁm da questão fronteiriça entre
os dois Estados. De outro, representou dura, longa e
sangrenta rebelião civil marcada por aspectos religiosos e sociais que forjou a identidade e o espírito do
povo catarinense.
Por último, senhoras e senhores, nós ﬁzemos um
concurso com mais de 200 escolas públicas de Santa
Catarina e selecionamos aqueles que tinham a melhor
redação e que traziam o aspecto mais claro sobre a
história de Santa Catarina, seu valores e a Guerra do
Contestado.
A Júlia, de Major Vieira, é uma das vencedoras
e está aqui presente. Ela escreveu:
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Povo determinado, mostrou que sabe
recuperar-se. (...) e há pouco tempo, quando
catástrofes climáticas assolaram o Estado,
mesmo com a tristeza que abalou várias famílias, o povo otimista e trabalhador do nosso
Estado não mediu esforços para recomeçar e
mostrar a força da solidariedade.
Como também a Rúbia, de Blumenau; a Luana,
de Sombrio; e a Cristhine, de Petrolândia – predomínio
das mulheres: 4 X 0.
A Rúbia escreveu: “Adoradores de uma terra
que possui no povo trabalhador a essência do seu
sucesso”.
A Luana: “Os catarinenses são um povo determinado e ﬁel a sua terra, que jamais abandonam seu
belo estado”.
E a Cristhine, de Petrolândia:
Esta terra nos faz admirar, além das suas
paisagens e dos seus versos, faz exercermos
o patriotismo, pois ser brasileiro é um presente; mas ser também catarinense é uma das
maiores dádivas...[pela sua história, pelo valor
da sua gente].
Homenageando o Contestado com a presença de
tão ilustres autoridades, dos Srs. Senadores e de autoridades do nosso Estado, cumprimento o Governando
Luiz Henrique que aqui está tão bem representado, e
agradeço a participação de todos.
Um cumprimento especial ao Senador Neuto de
Conto, que é o motivador especial, um homem que admiro muito e que foi um incentivador forte deste evento.
E também o Senador Flávio Arns que foi outro paranaense que ajudou neste evento. Quero também cumprimentar a Senadora Ideli e a todos que aqui estão.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra o Senador Neuto
de Conto, que é do PMDB do Estado de Santa Catarina, para sua homenagem ao ﬁm da Guerra do
Contestado.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Saúdo V. Exª, Senador Presidente Mão Santa; cumprimento o colega Senador Raimundo Colombo, autor
do requerimento para esta sessão solene; Senador
Geraldo Althoff, que representa o eminente Governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira;
o Secretário de Estado da Cultura, do Esporte e do
Turismo, Deputado Estadual Sr. Gilmar Knaesel; Anita
Pires, Presidente da Fundação de Cultura; o Secretário
Regional de Curitibanos, Nilson Berlanda; cumprimento e saúdo o historiador Aldair Goetten de Moraes; e,
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com muita alegria, os alunos Cristhine Beppler, Rúbia
Mohr, Júlia Maria Heiden, Luana Baltazar Silvério, e as
professoras Nilva Terezinha Neto, Ericléia Malicheski,
e Maribel Barbosa da Cunha. Saúdo as Srªs e os Srs.
Senadores, as Senhoras e os Senhores que nos dão
a alegria e a satisfação de estarem presentes.
Quem fala depois sempre tem uma diﬁculdade
maior, pois os assuntos tratados quase sempre são os
mesmos. Contudo, eu busco falar sobre a história da
minha querida Santa Catarina, iniciando por aquilo que
o Presidente Mão Santa falou, da Guerra das Missões
ou da Guerra dos Palmares.
A Guerra da Missão, ou dos Palmares, se deu em
razão da divisa entre Brasil e Argentina. Os argentinos
queriam que a divisa fosse no rio Chapecó. Os brasileiros, no rio Peperi-Guaçu. E, depois de cinqüenta
anos de lutas jurídicas e muitas ameaças de revolta
e guerras, por intermédio de Dionísio Evangelista de
Castro Cerqueira – hoje nós temos até um Município,
em Santa Catarina, que se chama Dionísio Cerqueira
em homenagem a ele –, por todos os levantamentos
topográﬁcos e pelo trabalho exemplar e fantástico do
Barão do Rio Branco, houve um relatório que conduziu ao julgamento em Haia, e o julgador não era
ninguém mais, ninguém menos do que o Presidente
americano Stephen Grover Cleveland. Hoje nós temos,
no sudoeste do Paraná, a cidade de Clevelândia em
homenagem a ele.
Aqui poderíamos citar – e tudo no mesmo contexto – o Estado do Iguaçu, extinto pela Constituição de
1946. Podemos voltar a falar da Revolução Tenentista,
liderada por Luís Carlos Prestes, que varou o rio Uruguai
e entrou em Santa Catarina, no nosso oeste, deixando
marcas indeléveis. Temos o Município de Descanso,
porque lá descansou a Coluna. Por causa da grande
Batalha da Separação, em Dionísio Cerqueira, hoje
temos uma localidade chamada Separação, porque lá
aconteceu a batalha entre Governo e os rebeldes. E lá
temos até hoje o Cemitério dos Tombados.
Podemos adentrar a Guerra do Contestado. Normalmente as guerras são contadas pelos vitoriosos, e
nunca pelos perdedores. E, como ela é contada pelos
vitoriosos, cada um de nós faz a sua interpretação. Ela
se iniciou porque a Constituição imperialista criou o
Paraná e Desterro, hoje Santa Catarina, sem determinar as divisas. E as tropas, o Governo do Paraná, sem
divisas, passaram a percorrer e adentrar as terras que
os catarinenses julgavam serem suas. Nessas terras,
os sertanejos, pessoas iletradas, peões, posseiros estavam a defender nem o Paraná, nem Santa Catarina:
defendiam seu chão, defendiam sua terra, porque eles
queriam dali tirar seu sustento, seu trabalho.
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E, sem dúvida nenhuma, por incrível que pareça,
as forças oﬁciais de Santa Catarina se juntaram às do
Paraná, e as forças federais também se juntaram ao
mesmo grupo, contra aqueles que quase não tinham
nada para debater, só queriam sua terra, e esqueceram o processo da divisa. A divisa foi julgada por um
acordo entre os Governadores Filipe Schmidt e Afonso
Camargo e ratiﬁcado no Rio de Janeiro, junto com o
Governo Federal, e ratiﬁcado por ambas as Assembléias do Paraná e de Santa Catarina.
Esse quadro deu a Santa Catarina 28 mil km2 de
avanço, graças aos posseiros, aos iletrados, graças
ao homem que lutava pela sua terra de trabalho e que
acabou dando aos catarinenses quase o tamanho do
Estado de Sergipe.
Sr. Presidente, José Maria e seu grupo perderam milhares de vidas, em batalhas, degolados e fuzilados pelas forças dos governos. Lamentavelmente,
registra-se que toda essa evolução, muito bem aqui já
interpretada pelo Senador Raimundo Colombo e pela
Senadora Ideli Salvatti... Bem, vou deixar de adentrar
toda essa história para falar um pouco mais de Santa
Catarina, Sr. Presidente.
O primeiro Governador que passou por essas
terras e chegou à fronteira foi Adolfo Konder, em maio
de 1928. Ele foi de automóvel, de trem, a cavalo, de
canoa, e foi com três objetivos: conhecer os imigrantes
alemães que chegaram a Porto Feliz e Porto Novo –
hoje Mondaí e Itapiranga –, usando o rio da Várzea e
o rio Uruguai; foi também conhecer uma vastidão de
terras sem habitação, sem expansão demográﬁca,
tanto a do Contestado, com 28 mil km2, como a das
Missões, com mais 36 mil km2 que, segundo os avanços, nos deram o Brasil.
Nessas poucas palavras, trago, em minha memória, em minha mente, com a minha vista e os meus
ouvidos, esse Estado fantástico, já muito bem traçado
aqui. Dentro dessa mesma área contestada, temos
uma história fantástica de habitação, com pessoas,
dezenas e dezenas de famílias, diariamente – a grande
maioria vinda do Rio Grande do Sul –, que, trazendo
a esperança, a fé e a força do braço, adentravam para
domar a terra, para plantar e para colher. Parece que
ouviram o discurso de Franklin Roosevelt, que, quando
Presidente, colonizava o seu oeste e dizia: “Faça o que
puderes, onde estiveres, com o que tens”. Lá foram com
picaretas, cabos de enxada. Construíram as pontes e
as primeiras estradas. Domaram a terra, substituíram
as matas por campos de produção e construíram, fazendo surgir e crescer, vilas e cidades.
Hoje, somos o maior complexo agroindustrial da
América Latina e quiçá do mundo, graças ao alicerce
baseado no trabalho. Podia falar do nosso planalto, que
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também integrava. É falar em poesia, em celulose, em
agropecuária; é falar em maçã, reﬂorestamento; é falar
no vinho, nas pousadas e na neve. No nosso sul, da
terra do nosso querido Althoff, podemos falar da cerâmica e do carvão, as maiores do Brasil; do nosso norte,
mais rico, mais forte, do metal mecânico, da tecnologia
de ponta; do nosso Vale do Itajaí, dos alemães, dos
poloneses e dos russos, onde temos a maior indústria
e o maior pólo mundial de tecelagem; do nosso litoral,
que inspira poesia, com suas praias ensolaradas, com
a tecnologia de ponta na nossa grande Capital.
Para falar de toda a Santa Catarina, deixo aqui,
nessas palavras, as minhas homenagens a todos quantos lutam por aquela terra. Meus aplausos por aqueles
que aqui vieram para ouvir e participar, e os nossos
parabéns a todos quantos lutam por todo o Brasil e,
em particular, por minha querida Santa Catarina.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra o orador inscrito
Senador Flávio Arns, que representa o Paraná e é o
mais novel tucano do Brasil.
O SR. FLÁVIO ARNS (S/Partido – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Quero
cumprimentar V. Exª, Senador Mão Santa, cumprimentar
as autoridades componentes da Mesa, particularmente
os Senadores de Santa Catarina, colegas, inclusive,
da Comissão de Educação e Cultura e Esporte, Raimundo Colombo, Neuto de Conto, também Presidente
de Comissão aqui no Senado Federal; Geraldo Althoff,
com muito prazer; as pessoas todas, as autoridades
que estão acompanhando esta Hora do Expediente,
para lembrarmos a Guerra do Contestado.
E antes de me referir ao texto propriamente dito
para essa homenagem, quero também dizer da minha
admiração e até do meu amor por Santa Catarina.
Quando alguém me fala de Santa Catarina, eu digo,
com toda convicção, que eu amo Santa Catarina. A
família do meu pai é de Santa Catarina, de Forquilhinha, perto de Criciúma. O meu avô foi um dos pioneiros naquele Estado, organizando aquele distrito que
era de Criciúma. E a minha mãe e sua família são de
Brusque. Então, dos dois lados. E quando eu falo de
Santa Catarina, eu digo que admiro o litoral, admiro
o interior, admiro a serra, admiro todos os cantos do
Estado de Santa Catarina.
Tive ocasião de ser Presidente da Federação Nacional das APAEs, e tivemos um evento extraordinário
em Blumenau, no Congresso Nacional das APAEs,
anos atrás, e, depois, a Olimpíada Nacional das APAEs, que aconteceu também na cidade de Blumenau.
Então, Santa Catarina é um grande Estado; está-se
desenvolvendo extraordinariamente num conjunto de
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aspectos fundamentais, que revelam cidadania, esperança, desenvolvimento econômico, social, indústria
do turismo, e com uma natureza privilegiada.
Que possamos todos auxiliar Santa Catarina em
função dos graves problemas ambientais pelos quais
o Estado passou.
Fiquei muito impressionado, ainda no início deste
ano, seis meses depois dos episódios do ano passado,
ao passar perto de Blumenau e comentar com a minha
esposa, que realmente a região toda estava destruída.
Parecia um cenário de guerra. Eu ﬁquei imaginando,
com todas essas chuvas atuais, as diﬁculdades pelas
quais aquelas pessoas estarão passando também.
Então, a nossa solidariedade, não só como brasileiros,
como paranaenses, mas todos nós que queremos que
o Estado de Santa Catarina se desenvolva da melhor
maneira possível, valorizando o seu povo, a sua economia, numa articulação boa com o meio ambiente.
Quero dizer a todos que nenhuma guerra é boa.
Nenhuma guerra poderia ser chamada “guerra santa”.
Nunca me verão dizer que acho justiﬁcável que façamos parte de um evento como este, mas a trajetória
de uma nação diﬁcilmente escapa de registrar revoltas ligadas à demarcação de fronteiras, à defesa de
direitos, ao livramento do abuso de poder. O Brasil não
fugiu a essa possibilidade!
Como há pouco os gaúchos relembravam a sua
Revolução Farroupilha, como há pouco homenageávamos, aqui no Senado Federal, o centenário de morte
de Euclides da Cunha, autor que eternizou o episódio
de Canudos, hoje venho lembrar – como já foi feito,
de maneira brilhante, pelos Senadores que me antecederam – a Guerra do Contestado, de que participou
o Paraná, como foi dito, há 97 anos.
De outubro de 1912 a 1916, uma área rica em
erva-mate e madeira era palco de uma disputa entre os
Estados do Paraná e de Santa Catarina – algo impensável nos dias de hoje, não é verdade? Nessa época,
ainda não tinham bem deﬁnidos os seus territórios.
Dessa região, contestada pelos dois Estados, cunhouse, então, a denominação, como o Senador Neuto de
Conto mencionou, “guerra do contestado”.
Foi um dos mais importantes movimentos sociais
do País. Uma guerra deﬂagrada pela grande insatisfação popular. E posso citar algumas das razões: o favorecimento dos governos estaduais e federal a uma
empresa norte-americana, como mencionado, a Brazil
Railway Company, para a construção de uma ferrovia
que ligaria o Rio Grande do Sul a São Paulo, o que
provocou desapropriação de terras a muitas famílias e
camponeses; o desemprego – quando da conclusão da
obra – em função dos operários que foram de outros
lugares para a região, atraídos à região; a concessão
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a uma segunda empresa coligada à norte-americana
para exploração e comercialização da madeira da região, com o direito de revender as terras desapropriadas para pessoas ligadas à empresa construtora. Como
disse antes, são só algumas das razões.
Elementos – temos de admitir – não faltavam para
um clamor dessas populações, principalmente das muitas famílias que foram expulsas de suas terras.
Em meio a isso, surge a ﬁgura de um líder religioso, o monge, o beato José Maria, que reúne essa
coletividade em torno da crença de um mundo novo,
segundo as leis de Deus, pleno de paz, prosperidade,
justiça e terras para trabalhar. Ele não será o único líder, mas o nome que inicialmente aglutinará em torno
de si milhares de camponeses sem terra.
A exemplo do que aconteceu em Canudos, em
torno da ﬁgura de Antônio Conselheiro, essa liderança, José Maria, despertará preocupação nos governos estaduais, no governo federal e entre os coronéis
da região.
O Governo sente a República ameaçada. Talvez
fosse a volta da monarquia, como mencionado. E envia
o Exército para desarticular o movimento.
Vejam que – como eu dizia logo no início da fala
– nenhuma guerra é santa, nenhuma guerra é justiﬁcável. Reaﬁrmo-o agora. A Guerra do Contestado,
como muitas outras, poderia ter sido evitada. Aconteceu porque a presença do poder público era píﬁa, era
fraca na região; aconteceu porque houve falhas na
regularização da posse de terras. Somou-se a fragilidade da população que, sem a autoridade legalmente
constituída para orientá-la, organiza-se em torno do
messianismo encarnado na ﬁgura do beato José Maria, e crê participar de uma guerra santa.
Vejam que, na falta de quem lhe orientasse, a
população se revoltou com quem acabava com seus
símbolos: destituía da terra, impunha altos impostos
sobre a erva-mate e devastava os pinhais de araucária, de onde tirava a madeira e alimento. Era justo que
lutassem, mas – repito – isso só aconteceu porque
faltou governo.
O Governo desconsiderou uma população pobre, que habitava o interior dos Estados do Paraná e
de Santa Catarina, e privilegiou os interesses ﬁnanceiros de grandes empresas e proprietários rurais. E
o povo se organizou para negociar. A História relata
isso. Contudo, as forças oﬁciais e as oligarquias locais
preferiram a repressão.
Quem me ouve, de acordo inclusive com pesquisas, talvez esteja vendo na Guerra do Contestado
uma imagem da nossa época. Reﬁro-me ao MST. De
fato, não é difícil relacionar os movimentos. Advirto
que, como em todas as questões sociais, também em

OUTUBRO50589
2009

Sexta-feira 9

se tratando de reforma agrária, sou pelo debate, pelo
direito de manifestação das partes envolvidas e pela
resolução do problema com diálogo e legalidade. Mas
digo que a Guerra do Contestado não pode ser comparada a esse movimento da atualidade, nem sequer
entendida como um esboço do que seria o MST, por
mais que o MST tenha suas razões e seja meritória
a sua luta.
Os camponeses daquele tempo moravam e trabalhavam na terra, criavam ali desde sempre as suas
famílias. Foram desapropriados, foram expulsos. Foram
apenas massacrados; jamais ajudados.
Com essas palavras, expresso e reitero o que
tem sido para mim uma certeza: nenhuma guerra – e
acrescento –, nenhuma manifestação de violência,
nenhuma forma de destruição do homem ou do patrimônio que ele compartilha com uma comunidade tem
razão de ser.
Lembro hoje a Guerra do Contestado, mas convido todos à reﬂexão sobre o acontecimento lamentável a que assistimos no Brasil esta semana, contra
o homem e contra o patrimônio: a destruição de uma
plantação produtiva, ﬁcando essa ação impune, ao menos neste primeiro momento, quando o que os nossos
olhos viram foi um ato criminoso, uma demonstração
de violência; bem diferente da Guerra do Contestado,
com razões diferentes, motivação diferente. Portanto,
apesar de as pesquisas aproximarem os episódios,
existem diferenças signiﬁcativas que nos levam à reﬂexão sobre esses fatos, com movimento que também
tem razões legítimas para existir.
Ninguém tenha dúvida de que apoiamos toda
manifestação responsável. É responsável o que melhora o País, o que busca resoluções pacíﬁcas, nunca
o que dissemina a discórdia; se não for a “boa discórdia”, aquela discórdia que produz o debate acalorado
entre as pessoas verdadeiramente preocupadas em
encontrar o bem-estar para a maioria.
Há solução para casos como o da reforma agrária. A solução está no debate, no nosso trabalho à
frente das comissões e na presença do poder público
com mão de justiça em todas as situações, principalmente quando a dignidade humana estiver em jogo.
Lembremo-nos que, na época do Contestado, o povo
quis negociar; o governo sufocou uma manifestação
responsável.
Que não nos faltem hoje, decorridos quase cem
anos, organização e responsabilidade por parte dos
movimentos sociais, nem boa vontade e coerência por
parte do Governo.
Quero novamente dizer da satisfação de ter as
autoridades componentes da Mesa, as autoridades do
Plenário, os alunos das escolas que participaram do
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concurso de redação, os professores. Espero que esse
episódio, que nos leva a reﬂetir em conjunto no dia de
hoje, possa ser uma referência na construção de um
Brasil sempre mais desenvolvido, como foi mostrado
que o Estado é desenvolvido – e é mesmo – agradável
e acolhedor, mas, principalmente, que esses episódios
nos levem a considerar a razão maior de tudo isso, que
é o bem-estar do ser humano, a nossa maior riqueza,
a maior riqueza do Brasil, o ser humano, a pessoa,
com todos os seus direitos assegurados na sua caminhada pela vida, e este ser humano transformará
Santa Catarina e o Brasil em lugares ainda melhores
e mais justos.
Obrigado.(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Por sugestão e solicitação do Senador Raimundo
Colombo, concedemos a palavra ao Sr. Gilmar Knaesel, que representa o Estado de Santa Catarina e
seu Governo.
O SR. GILMAR KNAESEL – Presidente desta
sessão, Senador Mão Santa; Senador Raimundo Colombo, autor do requerimento para realização desta
sessão; Senador Neuto de Conto; Senadora Ideli Salvatti, que já esteve conosco; Senadores e Senadoras;
Deputado Federal Edinho Bez, representante de Santa
Catarina, a quem faço uma especial saudação; senhoras e senhores; nossos brasileiros catarinenses que
aqui acompanham esta sessão do Senado; milhares
de brasileiros que acompanham esta sessão através
da TV Senado, quero agradecer, inicialmente, este espaço, como Parlamentar estadual com cinco mandatos,
por poder estar aqui, na Casa máxima do Parlamento
brasileiro, esteio da nossa democracia, expressando,
como Deputado e também como Secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, as nossas primeiras
palavras de agradecimento ao Senado Federal por
abrir esta oportunidade, este espaço, e especialmente ao Senador Raimundo Colombo, que foi autor do
requerimento aprovado, por unanimidade, pelos Srs.
Senadores.
Com certeza, o intuito é no sentido de mostrarmos e buscarmos a preservação da nossa memória,
especialmente em relação a esta que é considerada
talvez a maior guerra civil do nosso País, porque as
primeiras lutas da Guerra do Contestado foram entre
os nossos caboclos catarinenses e os operários da
empresa que estava construindo a nossa estrada de
ferro. No segundo momento dessa luta, dessa guerra, entrou o Exército catarinense e, depois, o Exército
nacional.
O nosso historiador Aldair Goetten de Moraes vai
falar muito melhor sobre isso, e tantos outros livros históricos mostram tudo o que já foi colocado aqui pelos
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nossos Senadores, que foram, sem dúvida, as razões
da motivação da guerra.
Mas eu queria falar aqui sobre o que, na verdade,
nós estamos fazendo em Santa Catarina para preservar essa memória, essa história.
Os símbolos da Guerra do Contestado são legados que hoje estão muito presentes na vida do
catarinense. Falo aqui da fé, da religiosidade. O povo
catarinense é um povo religioso. É um dos legados,
com certeza, da guerra.
O povo catarinense tem a justiça como sua esperança. E o Estado de Santa Catarina, no que se refere
à justiça social, é também um Estado diferenciado em
nível de Brasil. Esse é mais um dos legados da Guerra do Contestado. Como também a esperança: a cada
problema, a cada momento difícil, o povo catarinense
se reergue por meio do trabalho, mas sempre com
essa esperança.
A preservação dessa história é um dever político, é um dever público, a começar pela educação. E
aqui quero parabenizar o Senador pela ideia de estimular os nossos estudantes catarinenses a fazerem
uma redação sobre este tema. E aqui estão as quatro
escolhidas, consideradas as melhores de tantas que
concorreram. Parabenizo os professores e os alunos
vencedores.
Pela educação, pelo currículo escolar, nós conhecemos muitas vezes mais a história das grandes guerras mundiais, das guerras napoleônicas, da guerra civil
americana do que as nossas próprias guerras. Então,
é pelo lado educacional que nós temos que preservar
essa memória e essa história.
Pelo viés cultural, nós de Santa Catarina temos
feito um grande esforço, por meio da literatura – inúmeros livros já escritos, livros históricos e outros reeditados –, com parceria, para deixar registrada a
nossa memória e a nossa história. Por intermédio do
folclore, nós temos em nosso Estado inúmeros grupos
folclóricos, com dança, com música, com poesia, que
contam e resgatam a história do Contestado e que estão muito presentes e precisam ser fortalecidos. Isso
estamos fazendo.
Os museus, a exemplo o museu da cidade de
Caçador, que tem, talvez, o maior acervo da história
da Guerra do Contestado, são uma forma de preservarmos nossa história e nossa memória.
E agora, estamos ﬁnalizando também, por meio
da sétima arte, do cinema, um ﬁlme do grande cineasta brasileiro, catarinense, Sylvio Back, um longa metragem que ﬁcará pronto no ﬁnal do ano, para contar
a história do Contestado. E aí está, talvez, uma das
grandes formas de se manter a história viva. O cinema
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americano muitas vezes usa essa forma para poder
preservar a sua história, a sua memória.
Outro viés da preservação é o viés turístico. Em
Santa Catarina, nós dividimos o nosso Estado em nove
regiões turísticas, e a região do Contestado é uma das
regiões turísticas do Estado de Santa Catarina composta por mais de 50 Municípios, onde estão as belezas naturais, onde está toda uma política de turismo
para seu fortalecimento, e é uma forma de preservar
a nossa história do Contestado.
A questão do resgate da estrada de ferro. E aí
quero saudar também a representação do Governo do
Estado aqui, por intermédio do nosso sempre Senador
Geraldo Althoff, que foi um dos grandes articuladores
também, como Secretário da Articulação Nacional,
desta homenagem. Temos a companhia do nosso Secretário Regional, da regional de Curitibanos, que é,
na verdade, uma das cidades do epicentro da Guerra
do Contestado, Nilson Berlanda, além da nossa presidente da Fundação Cultural, professora Anita Pires, e
do meu presidente da Santur, Valdir Walendowsky, que
é o órgão de divulgação de turismo do nosso Estado.
Então, pelo viés turístico, a estrada de ferro está
sendo recuperada em alguns pontos. Ao todo, a estrada
de ferro tem mais de 400km, com as suas ramiﬁcações,
mas o eixo de Piratuba hoje já é um roteiro turístico que
se liga ao Rio Grande do Sul. Na região que nós chamamos de região italiana, de Tangará, Pinheiro Preto,
Videira e Caçador, já existe um trecho resgatado da
estrada de ferro; e, em Porto União, o trabalho feito da
Associação dos Amigos do Trem, liderada pelo Marcelo, também já resgata um pequeno trecho.
No ano que vem, a estrada de ferro completará
100 anos de existência, e nós queremos ter ramiﬁcações sob o ponto de vista de exploração turística da
nossa estrada de ferro em mais pontos.
Ainda no viés turístico: devemos preservar inúmeros acervos de patrimônio, porque a estrada de ferro
também foi um desaﬁo à engenharia da época, à arquitetura da época. Túneis foram construídos, pontes,
estações que são, na verdade, verdadeiras obras da
engenharia da época e que hoje estamos preservando,
resgatando, para serem também atrativos turísticos,
dentro da região do Contestado.
Tudo isso é uma política, mas ainda é pouco. E
aqui foi bem dito já: o Brasil não tem a cultura de preservar a sua história. E por meio desta homenagem
nesta sessão ordinária, Senador Raimundo Colombo,
nós estamos iniciando uma oportunidade ímpar de
resgatar e preservar a história.
Nós vamos completar, em 2011, 100 anos da
história da Guerra do Contestado. Portanto, é o momento para o Brasil, não apenas para Santa Catarina e
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Paraná, Senador Flávio Arns, mas para o Brasil poder
buscar, resgatar e preservar uma daquelas que foi a
mais sangrenta história do nosso País.
Finalizando, volto a falar dos símbolos: o símbolo
da fé, o símbolo da justiça, o símbolo da esperança
são legados da Guerra do Contestado e hoje são, sem
dúvida, grandes símbolos do povo catarinense.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Por solicitação do Senador Raimundo Colombo, vamos ceder a tribuna do Senado a Aldair Goetten de
Moraes, historiador, como último orador desta sessão
em que o Senado da República comemora o ﬁm da
Guerra do Contestado.
O SR. ALDAIR GOETTEN DE MORAES – Sr.
Presidente; Srs. Senadores de Santa Catarina, Senador Raimundo Colombo, Senador Neuto de Conto,
Senadora Ideli Salvatti; Deputado Gilmar Knaesel;
Senador Althoff; senhores e senhoras; meu amigo
Secretário de Desenvolvimento Regional de Curitibanos, Nilson Berlanda, falar do Contestado depois de
tanta gente falar tanta coisa ﬁca um tanto difícil, mas
eu queria dizer que eu tenho umas ideias do Contestado um pouco diferentes, porque faço parte do povo
do Contestado. Eu sou neto, bisneto de pessoas que
participaram. Eu nasci ouvindo essas histórias e cresci
ouvindo essas histórias.
Em primeiro lugar, peço permissão pra ler dois
telegramas, para provar que, quando o Paraná atacou o
Irani, não foi pensando que Santa Catarina estava invadindo o território paranaense. Foi coisa combinada.
E, mais tarde, quando eles se reuniram novamente no Taquarussu, que fazia parte do Município de
Curitibanos, o Governador de Santa Catarina passou
o seguinte telegrama ao Governador do Paraná:
Florianópolis, 7 de Dezembro de 1913 –
Presidente Estado Paraná – Curityba – Acabo
receber seguintes informações do superintendente municipal de Curitybanos: Pessoa que
mandei ao logar denominado Taquarussu veriﬁcar o ajuntamento alli diziam existir, assegura
estarem reunidos cerca 150 homens [vejam
bem], 50 mulheres, maior parte armados de
Winchester, com divisa branca no Chapéo. Dizem-se guiados pelo “monge” que morreu em
Irany e que pensam ter reapparecido. Nesse
sentido o desembargador chefe de Policia vae
telegraphar ao seu colega desse Estado [o Paraná]. Cordeaes saudações – Vidal Ramos.
Segundo telegrama, também de 7 de dezembro
de 1913:
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Dr. chefe Policia – Curityba – Tenho notícias exactas novo ajuntamento fanaticos Taquarussu, numero superior a 150 homens
muito armados Winchester. Dizem obedecer
ordens José Maria, morto Irany. Seguindo hoje
ﬁm dispersal-os e podendo acontecer transportarem-se zona sob vossa jurisdição, julgo
dever dar-vos sciencia para as providencias
que julgardes necessarias. Saudações – Salvio Gonzaga, chefe de policia [do Estado de
Santa Catarina].
Esse telegrama foi lido no Senado pelo então já
Senador Vidal Ramos, em 1º de junho de 1915. Portanto, não são telegramas de dois Estados que estão
em disputa, que estão brigando.
Outro detalhe importante: esses 150 homens que
estavam no Taquarussu não eram pessoas expulsas
das suas terras.
Elias de Moraes, que era irmão da minha bisavó,
era um grande fazendeiro; Manoel Alves de Assunção
Rocha era fazendeiro; Praxedes Gomes Damasceno
era comerciante; e assim por diante.
Entre esses 150, a maioria era de grandes fazendeiros a pequenos proprietários. E lá funcionava um
regime socialista, em que todas essas pessoas traziam
tudo que tinham para ser dividido com a irmandade.
Deles eles tinham o cavalo, a arma e a roupa. O resto,
o que tivessem eles tinham que dividir com a irmandade. E foi isso que atraiu essa fartura que eles tinham,
porque os fazendeiros traziam tropas inteiras de boi
para serem abatidos no reduto; atraiu os expulsos da
estrada de ferro, tanto os ex-trabalhadores como os
expropriados das terras, os posseiros, que não tinham
mais comida, a roupa estava acabando, não tinham
onde morar, foram expulsos dos 30 km por 372 de
comprimento, que era um território norte-americano
dentro do Estado de Santa Catarina. Inclusive, temos
fotos deles comemorando a Independência dos Estados Unidos em Santa Catarina. Esse povo foi expulso
e veio para o Taquarussu. Aí, faltou comida.
Um outro detalhe importante. Em 1940, o Departamento Estadual de Estatística de Santa Catarina, e
o Sindicato Patronal dos Madeireiros, fez um levantamento: a região de Curitibanos tinha em média 3.987,5
pés de pinheiro por Km², e o Vale do Rio do Peixe tinha
mais ou menos a mesma povoação. Então, pegando
esses números, tem-se uma ideia de que a Lumber,
que explorou a madeira, derrubou no Vale do Rio do
Peixe mais ou menos 37 milhões de pés de pinheiro.
Depois, em 1940, mais 10 milhões foram derrubados.
Vejam os senhores.
O pinheiro, para quem não sabe, dá bem três
anos. Três anos, ele dá menos. Quando ele dá bem,
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a média de um pinheiro adulto é de 100 quilos de pinhão por pé. Nos três anos em que ele dá menos, ele
vem para mais ou menos 30 quilos. Com todo esse
pinheiro, dava para matar a fome do Brasil na época
do pinhão.
Isso foi destruído na Guerra do Contestado. Dinheiro que foi embora. Esse dinheiro não ﬁcou no Brasil,
essa madeira não ﬁcou no Brasil. Quem era o homem
do Contestado? O homem do Contestado era ﬁlho de
português com índia, porque os portugueses, quando
chegaram – e se tem notícia dos primeiros portugueses
que chegaram na região por volta de 1649 –, vieram
sozinhos. Eles não trouxeram família; eles não trouxeram mulheres e ﬁlhos; eles formaram famílias com as
índias, tal como aconteceu lá no Rio Grande do Sul
com o gaúcho. O nosso caboclo foi forjado de ﬁlho de
português com índia. Era esse povo que estava lá.
Esses 150 que estavam lá eram dessa gente. Era
gente séria e trabalhadora, mas que não foi expropriada das suas terras, porque a expropriação aconteceu
estritamente no Vale do Rio do Peixe.
E o contrato dizia mais: seriam 30 km de largura, pelo comprimento da estrada de ferro – que deu
uns 372, por ser muito curva, numa diagonal dentro
do Estado –, ou o comprimento da estrada vezes dezoito daria em quilômetros quadrados. Portanto, era
um território enorme dentro de Santa Catarina e que
a Lumber fez com os trabalhadores que ela trouxe das
cadeias na sua maioria. Era uma milícia particular de
200 homens para expulsar os outros de lá de dentro,
tanto os trabalhadores quanto os posseiros.
E isso normalmente não é falado; que as pessoas
que estavam no Taquarussu não eram daquele pessoal, depois se juntaram. Eram pessoas que tinham suas
terras, suas propriedades, e que estavam lá apenas
para praticar a sua religião.
(Interrupção do som.)
O SR. ALDAIR GOETTEN DE MORAES – Esse
povo se reuniu com o pessoal da estrada de ferro.
Um outro detalhe importante, que é bom se diga,
é que os proprietários de terra da região de Curitibanos
– e eu falo de Curitibanos porque, entre ﬁlhos, netos
e bisnetos, ele tem hoje no seu território 30 Municípios, então a maior parte da Guerra do Contestado
aconteceu em Curitibanos – e até grandes fazendeiros na região de Curitibanos sofreram tanto quanto as
pessoas envolvidas, porque foi o seu gado, foram as
suas criações que foram levadas pelo Exército, pelos
jagunços, como eram chamados.
E um detalhe importante que não é falado: o Governo brasileiro permitiu que se ﬁzesse uma milícia de
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mais de 500 homens, que eram chamados de vaqueanos e que podiam fazer o que bem entendessem.
E esse povo, quando os jagunços, em novembro
e dezembro de 1915, começaram a se entregar, o que
se entregava para vaqueano morria. E esses vaqueanos
entravam nas casas de pessoas que não tinham nada a
ver com a guerra, assaltavam, roubavam, estupravam,
porque eles tinham o aval do Governo.
Portanto, nós temos que estudar muito essa história. Nessa parte, eu tenho que fazer uma menção à
Contur, que hoje está resgatando, para o turismo...
(Interrupção do som.)
O SR. ALDAIR GOETTEN DE MORAES – ... a
Guerra do Contestado.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após belos pronunciamentos em comemoração ao ﬁm
da Guerra do Contestado, a Presidência agradece às
personalidades que nos honraram com o seu comparecimento.
Suspendo a sessão por cinco minutos para os
cumprimentos.
(A sessão é suspensa às 15 horas e
50 minutos e reaberta às 15 horas e 55 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está reaberta a sessão do Senado Federal da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura, em 8 de
outubro de 2009.
O primeiro expediente foi uma homenagem do Senado da República ao ﬁm da Guerra do Contestado.
O SR. FLÁVIO ARNS (S/Partido – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
Ofício/GSFA/0898/2009
Brasília, 6 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Comunico minha ﬁliação ao Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB), acontecida no dia dois
de outubro de 2009.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI). O
ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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OFÍCIOS
DO MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
– Nº 774/2009, de 30 de setembro último, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº
375, de 2009, do Senador Gilberto Goellner; e
– Nº 776/2009, de 30 de setembro último, encaminhando informações em resposta ao Requerimento
nº 651, de 2009, de iniciativa da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, avisos que passo a ler.
São lidos os seguintes:

AVISOS
– Nº 199/2009, de 29 de setembro último, do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 874, de 2009, do Senador Jarbas
Vasconcelos;
– Nº 322-B/2009, de 25 de setembro último, do Ministro da Fazenda, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 891, de 2009,
do Senador Alvaro Dias;
– Nº 1.320/2009, do Presidente do Tribunal de Contas
da União, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 1.050, de 2009, de
iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania; e
– Nº 1.109/2009, de 28 de setembro último, do Presidente do Tribunal de Contas da União, comunicando as providências tomadas referentes ao
Requerimento nº 1.257, de 2009, do Senador
Raimundo Colombo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
As informações referentes ao Requerimento nº 891,
de 2009, encontram-se à disposição do requerente na
Secretaria-Geral da Mesa.
O Requerimento nº 1.257, de 2009, aguardará
as informações na Secretaria-Geral da Mesa.
As informações e a comunicação relativas aos
Requerimentos nºs 375, 651, 874 e 1.050, de 2009,
foram encaminhadas, em cópia, aos Requerentes. Os
Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2009 (nº
163/2003, na Casa de origem, do Deputado Ino-
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cêncio Oliveira), que dá denominação a viadutos
da BR-232 localizados no perímetro urbano da cidade de Bezerros, no Estado de Pernambuco;
– Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2009 (nº
6.044/2002, na Casa de origem, do Deputado
Pompeo de Mattos), que institui o Dia da Legalidade no calendário oﬁcial brasileiro; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 124, de 2009 (nº
1.753/2007, na Casa de origem, do Deputado
Luis Carlos Heinze), que confere ao Município
de Não-Me-Toque, no Estado do Rio Grande do
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Sul, o título de Capital Nacional da Agricultura
de Precisão.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, os Projetos
vão à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que passo
a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

projetos que acabam de ser lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 150/2009 – CCT
Brasília, 30 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 9, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, o Projeto de Lei da
Câmara nº 73, de 2009, de autoria do Excelentíssimo
Senhor Deputado Max Rosenmann, que “Altera a Lei
nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, para dispor sobre
a cooperação institucional entre a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária e instituições de ensino universitário e de pesquisa mantidas pelo Poder Público e
organismos internacionais com os quais o Brasil tenha acordos de cooperação técnica”, com a Emenda
nº 1 – CCT.
Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com referência ao ofício lido, ﬁca aberto o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por
um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 2009, seja apreciado
pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.669, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
concluindo contrariamente ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2007 (nº 6.862/2006, na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que acrescenta
§ 3º ao art. 184 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que institui o Código de Processo Civil (dispõe
sobre a contagem de prazos nos casos de intimação
do advogado pela imprensa).
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.356, DE 2009
Tendo sido designado por Vossa Excelência para
participar, na qualidade de observador, da 64ª Assembléia Geral das Nações Unidas, que se realizará em
Nova York, requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa no período
compreendido entre os dias 22 e 27 de outubro de 2009
para desempenhar a mencionada missão.
Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, do
Regimento Interno, que estarei ausente do País no
mesmo período.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 2009. _ Senador Lobão Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.357, DE 2009
Requeiro que o Senado Federal emita Voto de
Felicitações ao Coritiba Futebol Clube, nas pessoas do
Presidente do Clube, do Presidente de seu Conselho
Deliberativo e dos Presidentes de suas Torcidas Organizadas, pela passagem de seu centésimo aniversário,
que será comemorado no dia 12 de outubro próximo.
A data, que por si só já signiﬁca registro importante, pelo conteúdo de história agregado ao próprio
desenvolvimento da cidade de Curitiba, ultrapassa
os limites do Coritiba, cuja tradição esportiva consolidou o legado do futebol paranaense para o esporte
nacional.
Fundado com o entusiasmo típico da juventude
paranaense, tudo começou pela vontade de um grupo devotado à prática do esporte. O Coritiba está na
raiz do surgimento do futebol brasileiro, que há cem
anos houvera sido recentemente inventado na Inglaterra. Dessa forma, o sonho de uma geração amante
da prática esportiva transformou-se na realidade, que
até os dias de hoje tem levado a alegria e a descontração a toda a população paranaense. O Coritiba é,
desde sua criação e ao longo de seus cem anos de
existência, responsável pelo despertar sadio de valores como dedicação, cooperação e valorização do
esporte na preservação da saúde física e mental do
ser humano.
O Coritiba veio para preencher um espaço sociologicamente importante, oferecendo oportunidade para
o convívio e congraçamento das famílias, sendo merecedor desta justa homenagem do Senado Federal.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 2009. – Senador Flávio Arns.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.358, DE 2009
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal e do art. 216, do Regimento Interno do
Senado Federal, que sejam solicitadas ao Ministro de
Estado da Integração Nacional, Senhor Geddel Quadros Vieira Lima, cópias do relatório circunstanciado
sobre as atividades desenvolvidas e os resultados
obtidos, por cada um dos Fundos Constitucionais de
Financiamento, no exercício de 2008 e no primeiro
semestre de 2009.
Justiﬁcação
A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, regulamentou o art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição
Federal, que instituiu o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). Assim,
as regiões menos desenvolvidas passaram a dispor de
recursos para o ﬁnanciamento de atividades produtivas
de acordo com as prioridades estabelecidas nos respectivos planos regionais de desenvolvimento.
No contexto nacional a questão regional não mais
faz parte da agenda política. Por outro lado, observa-se
o desvirtuamento desse mecanismo de promoção do
desenvolvimento regional e constatam-se diversos desvios de ﬁnalidade no uso dos recursos dos Fundos.
Uma das principais distorções na gestão destes
instrumentos de promoção do desenvolvimento regional
afeta diretamente o patrimônio dos Fundos, que sofrem
intenso processo de erosão de seus ativos. Isto se dá
como consequência do fato de que diversos programas
do Governo Federal passaram a utilizar os recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento como uma
simples fonte de recursos, o que agride o disposto no
inciso X do art. 3º da Lei nº 7.827, de 1989, que veda
a aplicação de seus recursos a fundo perdido.
Ao invés de constituírem um aporte adicional aos
investimentos para a promoção do desenvolvimento
regional, os recursos dos Fundos são utilizados para
despesas como abatimento de prestações e encargos pagos em dia, mediante a concessão de Bônus
de Adimplência aos assentados nos programas de
Reforma Agrária e do Banco da Terra, assunção do
risco operacional de operações de crédito e custeio
da remuneração dos agentes ﬁnanceiros envolvidos
com a execução das atividades do Pronaf.
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Outro exemplo ﬂagrante do processo de erosão do
patrimônio dos Fundos é o uso de seus recursos para
manter as estruturas técnicas e administrativas dos bancos
administradores, o que absorve 20% das transferências
anuais do Tesouro Nacional. Na mesma linha de desvio
de ﬁnalidade, os Fundos têm sido responsabilizados pelo
risco operacional das operações de crédito de elevado
risco, isentando por completo os agentes ﬁnanceiros de
risco do crédito. Isso signiﬁca que o agente ﬁnanceiro que
faz a análise do risco do crédito não assume responsabilidade alguma caso o mesmo não seja pago.
Prática igualmente condenável é constatada nos
programas de renegociação das dívidas rurais, pois,
enquanto no Sul e no Sudeste, o Tesouro Nacional
assume as perdas decorrentes da regularização das
operações de crédito em atraso, na Amazônia, no Nordeste e no Centro-Oeste, cabe aos Fundos a absorção de perdas, inclusive as derivadas de operações
contratadas por outras entidades ﬁnanceiras que não
os bancos administradores.
As informações requeridas deveriam ter sido
fornecidas às comissões que tratam da questão das
desigualdades inter-regionais de desenvolvimento na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para efeito de ﬁscalização e controle, tal como dispõe o § 4º do
art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989:
Art. 20. Os bancos administradores dos
Fundos Constitucionais de Financiamento
apresentarão, semestralmente, ao Ministério
da Integração Nacional e às respectivas superintendências regionais de desenvolvimento relator circunstanciado sobre as atividades
desenvolvidas e os resultados obtidos.
..............................................................
§ 4º O relatório de que trata o caput deste artigo, acompanhado das demonstrações
contábeis, devidamente auditadas, será encaminhado pelo respectivo conselho deliberativo da superintendência do desenvolvimento,
juntamente com sua apreciação, às comissões
que tratam da questão das desigualdades interregionais de desenvolvimento na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, para efeito
de ﬁscalização e controle.
..............................................................
No entanto, o Poder Executivo Federal descumpre este ditame legal e o Conselho Nacional ﬁca sem
as informações necessárias ao desempenho de suas
atividades de ﬁscalização e controle, diretamente, ou
por qualquer de suas Casas, dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, tal como
estabelecido como competência exclusiva do Poder
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Legislativo pelo inciso X do caput do art. 49 da Constituição Federal.
Mediante o presente Requerimento, espero obter
as informações que foram subtraídas do conhecimento e análise por esta Casa. Para evitar a repetição do
descaso com o ditame legal estabelecido e no art. 20
da Lei nº 7.827/89, submeti à deliberação do Senado
Federal PLS que considera crime de responsabilidade
a retenção dos mencionados relatórios de atividades e
resultados da ação dos Fundos e estabelece as penas
a serem impostas aos responsáveis.
Em síntese, por constituírem o único instrumento
de efetiva promoção do desenvolvimento regional, é
fundamental exigir que os recursos dos Fundos Consti-
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tucionais de Financiamento tenham sua gestão acompanhada com atenção pelo Congresso Nacional e, em
especial, pelo Senado Federal, Casa responsável pela
manutenção do equilíbrio do Pacto Federativo.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 2009. – Senador Tasso Jereissati.
(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O requerimento lido será encaminhado à Mesa, para
decisão.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 367 do Regimento Interno, a Proposta de Emenda
à Constituição nº 87A, de 2003 (nº 483/2005, Substitutivo da Câmara), que acaba de ser lida, é considerada proposta nova e vai ao exame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 109/09-GLPSDB
Brasília, 6 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que esta liderança cedeu, temporariamente, a vaga de titular do
Senador Sérgio Guerra na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania ao Senador Jarbas Vasconcelos
(PMDB/PE).
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
Ofício nº 165/09-GLPSDB
Brasília, 8 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª o Senador Expedito Júnior para integrar, como suplente,
a Comissão de Assuntos Sociais, em substituição ao
Senador João Tenório.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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Ofício nº 169/09-GLPSDB
Brasília, 8 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Expedito Júnior para integrar como titular a Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, em substituição ao
Senador Arthur Virgílio.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 170/09-GLPSDB
Brasília, 8 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Expedito
Júnior para integrar, como suplente, a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, em vaga destinada
ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência designa o Senador Expedito Júnior para
integrar, como suplente, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do expediente encaminhado pela Liderança do Partido da
Social Democracia Brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:

Ofício nº 167/09-GLPSDB

Ofício nº 144/2009 – GLDBAG

Brasília, 8 de outubro de 2009

Brasília, 8 de outubro de 2009

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Expedito Júnior para integrar como suplente a Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Eduardo Suplicy como membro suplente na Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária – CRA, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Senador – Aloizio Mercadante, Líder do PT e
do Bloco de Apoio ao Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência designa o Senador Eduardo Suplicy para
integrar, como suplente, a Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária, nos termos do expediente encaminhado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Muito bem, Senador Flávio Arns. V. Exª agora está em
voos altos. Eu queria comunicar a V. Exª que o candidato
do seu Partido, José Serra, está disparado em primeiro
lugar no Piauí. Pode comunicar que anuncio isso aqui
oﬁcialmente. Acho que foi o ingresso de V. Exª ao Partido que favoreceu isso, V. Exª que é um dos melhores
Senadores da história da República do Brasil.
O SR. FLÁVIO ARNS (S/Partido – PR) – Agradeço, Sr. Presidente.
Se V. Ex.ª permitir, eu só leria um requerimento,
rapidamente.
Requeiro que o Senado Federal, Sr. Presidente,
emita voto de felicitações ao Coritiba Futebol Clube,
nas pessoas do Presidente do clube, do Presidente
de seu Conselho Deliberativo e dos Presidentes de
suas torcidas organizadas, pela passagem de seu
100º aniversário, que será comemorado no dia 12 de
outubro próximo.
Ontem, ﬁz uma manifestação no Plenário sobre
isso.
A data, que por si só já signiﬁca registro importante pelo conteúdo de história agregado ao próprio
desenvolvimento da cidade de Curitiba, ultrapassa
os limites do Coritiba, cuja tradição esportiva consolidou o legado do futebol paranaense para o esporte
nacional.
Fundado com o entusiasmo típico da juventude
paranaense, tudo começou pela vontade de um grupo
devotado à prática do esporte. O Coritiba está na raiz
do surgimento do futebol brasileiro, que, há cem anos,
houvera sido recentemente inventado na Inglaterra.
Dessa forma, Sr. Presidente, o sonho de uma geração amante da prática esportiva transformou-se na
realidade que até os dias de hoje tem levado alegria e
descontração a toda a população paranaense.
O Coritiba é, desde sua criação e ao longo de
seus 100 anos de existência, responsável pelo despertar sadio de valores como dedicação, cooperação
e valorização do esporte, na preservação da saúde
física e mental do ser humano.
O Coritiba veio para preencher um espaço sociologicamente importante, oferecendo oportunidade para
o convívio e congraçamento das famílias, sendo merecedor dessa justa homenagem do Senado Federal.
Os torcedores do Coritiba são “coxa-brancas”, e,
ao mesmo tempo, nós nos referirmos à torcida “coxabranca” como a “nação coxa-branca”. E o Coritiba,
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nesses últimos 100 anos, desde a sua fundação, entre
outras conquistas, foi campeão 33 vezes do Campeonato Paranaense.
Portanto, pela referência que o clube é, pelo esforço de todas as gerações de curitibanos e paranaenses
a favor do clube, pelo respeito que o clube granjeia no
Paraná e no Brasil hoje, quero externar ao clube o voto
de felicitações, Sr. Presidente, em nome do Senado
Federal, que posteriormente será enviado, pelos 100
anos, um século de existência, no dia 12 de outubro.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido, na forma do Regimento.
Esta é uma sessão deliberativa. O uso da palavra para uma comunicação inadiável foi cedido para o
Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) (Fora
do microfone)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
primeiro orador inscrito, Senador Neuto De Conto...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Que cedeu para mim.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –...
que cedeu para o Senador Eduardo Suplicy, que é
Senador pelo Estado de São Paulo e representa com
grandeza o Partido dos Trabalhadores.
Ultimamente, estou com medo de ele transferir
o título lá para o Piauí e ser candidato a Governador
do Estado. Não sei como São Paulo perde esse valor
inestimável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, eu, como
vice-Líder do PT, Senador pelo PT, sinto-me com a
responsabilidade de também falar de outros Estados,
e quando aqui são feitas observações a respeito de
governadores do meu Partido, como já aconteceu no
caso, por exemplo, da Governadora Ana Júlia, que é
do PT do Pará.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Permita-me só o seguinte: eu sei que V. Exª contestou
muito o Mário Couto, mas tenho que lamentar. Hoje,
Senador Heráclito Fortes, foi assassinado na madrugada um dos melhores piauienses, Capitão Freitas, lá
no Pará. Quer dizer que aquilo que o Mário Couto tem
trazido aqui... Ele foi do Exército, exerceu inﬂuentes
posições na Federação das Indústrias e ultimamente
fez concurso para consultor da Polícia Federal. Com
poucos anos de atividade, foi assassinado hoje, na
madrugada.
Daí o Mário Couto ter antecipado a violência aqui
para nós. Uma das ﬁguras mais respeitosas e da nossa
amizade, um homem bom.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Meus sentimentos, então, àqueles que prezam essa
pessoa. Poderia repetir o nome?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Capitão Freitas. E ainda lhe digo mais: o irmão dele
foi diretor do Hospital das Clínicas em São Paulo,
médico.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Meus sentimentos à família do Capitão Freitas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Ele
tinha um irmão, médico, que foi diretor do Hospital das
Clínicas de São Paulo. Isso há coisa de vinte anos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas, Sr. Presidente, tendo em conta que o Senador
Heráclito Fortes... V. Eª também falou a respeito de
questões relativas ao Piauí, avaliei que era próprio...
Aliás, o próprio Senador Heráclito Fortes havia pedido um esclarecimento, e eu solicitei ao Governador
Wellington Dias que pudesse me enviar.
Então, eu gostaria de ler, hoje, a carta que o Governador Wellington Dias encaminhou-me para prestar o esclarecimento relativo ao assunto do Aeroporto
Internacional de São Raimundo Nonato. E, tendo em
conta que eu, ontem, procurei encaminhar a V. Exª,
mas V. Exª preferiu não receber, mostrei hoje de manhã
ao Senador Heráclito Fortes e ele levantou algumas
dúvidas adicionalmente. Então, ﬁz nova comunicação
ao Governador Wellington Dias e, portanto, tenho aqui
duas cartas que passo a ler:
“Teresina 6 de outubro de 2009.
Excelentíssimo Sr. Senador,
Através desta venho reforçar as informações enviadas anteriormente por nossa
assessoria, onde é esclarecido o equívoco
cometido no material de resposta às denúncias feitas pelo Senador Heráclito Fortes sobre
o Aeroporto Internacional de São Raimundo
Nonato.
Voltamos a ratiﬁcar que a informação
não estava errada e que o Aeroporto continua
em construção, já tendo recebido da Agência
Nacional de Aviação Civil a abertura de tráfego aéreo desde a realização do Congresso
Internacional de Arqueologia e Arte Rupestre,
em setembro deste ano.
O aeródromo, assim denominado exatamente por ainda estar em fase de construção,
conta com uma pista de 1.650 metros, que,
desde a época do Congresso Internacional,
tem capacidade para receber aeronaves tipo
Brasília, Xingu, Sêneca e Bandeirante, tendo
eu mesmo feito uso dessa pista, assim como
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várias autoridades e políticos do Piauí e outras localidades.
É importante ressaltar que ao disponibilizar a pista desde o período do Congresso, que
aconteceu de 29 de junho a 3 de julho, o Piauí
pode dar um salto rumo ao acesso que tanto a
comunidade nacional como internacional tem
aos Parques Serra da Capivara e Serra das
Confusões, berços de tantas pesquisas cientíﬁcas e comprovadamente palco da chegada
do homem à América.
A ordem de serviço para a construção
da Casa de Passageiros já foi dada desde a
semana passada. A pista também deverá ser
ampliada em mais 850 metros, o que permitirá inclusive o pouso de voos internacionais,
Boeing 737-300.
Assim, continuamos trabalhando no sentido
de concluir, o mais rápido possível, o Aeroporto
Internacional de São Raimundo Nonato, dando
à comunidade piauiense, brasileira e mundial
garantia e segurança de um acesso rápido a
importantes centros arqueológicos do mundo e,
em contrapartida, trazendo mais conhecimento
e desenvolvimento para o nosso Piauí.
Atenciosamente, José Wellington Barroso de Araújo Dias, Governador do Estado
do Piauí.
Tendo em conta que eu mostrei esta carta a V. Exª,
Senador Heráclito Fortes, que levantou três questões
relevantes – eu até agradeço o procedimento de V. Exª,
inclusive porque, quando eu disse que iria falar hoje à
tarde, V. Exª disse que gostaria de estar aqui presente
–, então, eu encaminhei as três questões levantadas
por V. Exª ao Governador, que encaminhou-me uma
nova carta, nos seguintes termos:
Teresina, 8 de outubro de 2009.
Exmº Sr. Senador Eduardo Suplicy, ao
tempo em que agradecemos a V. Exª pela atenção demonstrada, enviamos esclarecimentos
adicionais em resposta ao seu e-mail, enviado
nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2009.
Reiteramos a informação de que a estrutura aeroportuária de São Raimundo Nonato
encontra-se em fase de construção, obedecendo ao compromisso assumido por esta gestão.
Observamos, outrossim, que o cronograma foi
concebido em três etapas, sendo que, na primeira fase da obra, foram concluídas a pista
de pousos e decolagens, com 1.650 metros
de extensão e 45 metros de largura, a pista de
táxi de ligação, com 200 metros de extensão e
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18 metros de largura;o pátio de estacionamento, com 150 metros de extensão e 80 metros
de largura e a pista de serviços, aquisição da
viatura de combate a incêndio. Além disso o
balizamento noturno da pista já foi concluído,
permitindo operações em todos os horários.
Na segunda fase, já em andamento depois de termos assinado ordem de serviço na
semana passada, encontra-se em construção o terminal de passageiros com área de
3.578,08m², instalações elétricas, telefônicas
e lógica; instalações hidráulicas e sanitárias,
instalações de combate a incêndio, instalações
de ar condicionado e ventilação; instalações
de sistemas eletrônicos aeroportuários.
Na terceira etapa, será executada a ampliação da pista de pouso em mais 850 metros
de extensão e 45 metros de largura, totalizando a mesma em 2.500 metros, bem como a
adequação da plataforma da pista em toda a
sua extensão para a largura de 300 metros,
atendendo as novas determinações da Anac
para Aeronave de Projeto (Boing 737-300).
Ressaltamos ainda que a Esaero Soluções
Aeronáuticas foi contratada em caráter provisório,
durante a realização do Global Rock Art, o Congresso Internacional de Arqueologia realizado
pela Federação Internacional de Organizações
de Arte Rupestre (Ifraq), no período de 29 de junho a 03 de julho de 2009, com o objetivo precípuo de gerenciar o aeroporto de São Raimundo
Nonato ao longo da programação estabelecida.
Convém citar que, desde aquela data, vários
pousos e decolagens foram operados.
“Com isso, atendemos às normas de utilização daquele equipamento e oferecemos a
devida segurança a que nos propusemos assegurar aos organizadores internacionais do
evento arqueológico que, pela primeira vez,
aconteceu em solo brasileiro, congregando os
mais representativos segmentos da comunidade cientíﬁca mundial.
Ao ﬁnal das três etapas de execução,
o Governo do Piauí entregará à sociedade o
Aeroporto de São Raimundo Nonato que, devidamente homologado na categoria internacional, se converterá em indispensável ação
para o desenvolvimento do estado.
Diante de tudo que foi anteriormente exposto, o governo estadual está conﬁante que
todos os caminhos da arqueologia brasileira e
internacional levam a São Raimundo Nonato.
Para tanto, aﬁrma que é plenamente justiﬁcável
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a execução deste projeto, notadamente por se
saber que o citado município passa a ser um
dos maiores centros de referência arqueológica das Américas, um dos mais promissores
destinos do turismo do estado, além de um dos
maiores corredores de exportação de produtos
a gerar divisas para o Piauí.
Certos de termos prestado os devidos esclarecimentos, agradecemos a Vossa Excelência.
Respeitosamente, – José Wellington
Barroso de Araújo Dias, Governador do Estado do Piauí”.
Eu agradeceria, também, se aqui puder fazer um
registro. Sei que o Senador Heráclito Fortes já conhece
a matéria, mas me parece ser relevante que os Senadores e todos aqueles que assistem à TV Senado e
ouvem a Rádio Senado possam conhecer a importante reportagem publicada no jornal Valor Econômico,
denominada Obras Públicas Mudam Rotina do Pobre
Piauí, de 29 de setembro passado.
Ressalta que, entre 2003 e 2008, o Piauí teve o
maior crescimento relativo nos investimentos públicos
entre todos os Estados. Os investimentos saíram no
período de 4% para 12,6% da receita não ﬁnanceira
líquida.
Segundo o Secretário Estadual da Fazenda, Antonio Neto, a matéria destaca que o Piauí apresentou
a maior elevação de arrecadação dos Estados no
Nordeste no período de janeiro a julho de 2009, com
alta nominal de 11,3% em relação a igual período no
ano passado.
A ideia do Governo Estadual é investir pesadamente em infraestrutura logística para atrair mais
empresas e gerar uma economia mais dinâmica que
dependa menos de programas públicos.
Segundo o Valor Econômico, há um destaque
para a forma como o investimento público puxa a economia do País. A reportagem mostra o conjunto Jacinta Andrade, no Bairro Santa Maria do Codipi, o maior
conjunto de moradias do PAC, com 4,3 mil moradias
que empregam mais de mil operários.
Essas e outras obras, o Governo Federal, por
meio de programas como o PAC, começa a fazer a
diferença e a movimentar a economia. O setor de
construção de casas emprega 11 mil trabalhadores e
não somente na capital, mas também no interior. As
moradias populares são uma das prioridades dos investimentos públicos no Estado em 2009, que somam
1,5 bilhão de reais no total entre recursos federais e
estaduais, segundo a jornalista que escreve a matéria,
Marta Watanabe.
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A matéria também ressalta que o “Estado lidera
altas nas vendas do varejo e triplicou, em cinco anos,
o investimento público”.
Em julho, o aumento no volume de vendas do
comércio varejista foi de 20%, bem acima da média
brasileira de 5,9%. No acumulado do ano, o crescimento foi de 11%. A média total ﬁcou em 4,7%. O Valor
Econômico também revela que esse crescimento tem
aumentado a renda do trabalhador e ainda melhorou
a perspectiva de permanência no emprego.
Ao ser entrevistado, o Diretor do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil no Piauí, José Gomes, aﬁrmou que “até o ano passado, a média salarial
para pedreiros era de R$600,00 em Teresina!. Atualmente, está entre R$ R$800,00 e R$900,00. Muitas
pessoas estão retornando para trabalhar em sua terra
natal, o Piauí, sobretudo na área da construção civil.
Isso também está acontecendo em Municípios pequenos, como Jatobá, onde as pessoas estão inclusive
morando nos assentamentos, porque ganham uma
casa, têm assistência técnica, e ainda possuem crédito para plantar.
Também há uma matéria sobre Nazária, que
“cresce à espera da Suzano”, uma empresa que deverá investir cerca de US$150 milhões em planta industrial e perto de R$4 bilhões nos próximos anos em
toda a cadeia produtiva, sendo que deverá funcionar
a partir de 2014.
A expectativa da Suzano, segundo o Valor Econômico, está mudando a realidade da cidade. As pessoas já investem na abertura de negócios, como é o
caso do piauiense Laurentino Neto, que decidiu abrir,
além de um posto de gasolina, na estrada que liga Teresina a Nazária, um depósito de construção. E ainda
construiu mais dois pontos, um de borracharia e o outro
para restaurante, com o objetivo de alugar.
Algumas pessoas já estão colocando até casa
para vender, com o objetivo de obter algo a mais. A Srª
Maria Antonia Batista revelou que comprou a casa por
R$9 mil e a está vendendo por R$25 mil.
Segundo o Valor Econômico, a implantação de
Suzano está sendo discutida nas escolas de ensino
médio e incentivando os alunos a fazerem pesquisa
na internet, para conhecer a fábrica e quem sabe até
trabalhar nela.
Aqui eu apenas citei alguns dos pontos da matéria que peço, Sr. Presidente, para que seja transcrita
na íntegra.
Eu concedo um aparte ao Senador Heráclito
Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, paulista quatrocentão, V. Exª
não merecia esse destino. V. Exª, como Senador de São
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Paulo, ser colocado de maneira maldosa por um colega
de V. Exª, Governador de Estado, como ventrículo de inverdades nessa tribuna é algo que não condiz com a sua
biograﬁa. Senador Suplicy, V. Exª recebeu duas cartas do
Governador. Duas cartas. Ou V. Exª está fazendo ouvido
mouco, ou V. Exª está se prestando a um papel que, me
desculpe, não é o que São Paulo espera do seu Senador
mais longevo em termos de mandato. V. Exª se lembra
que nós debatemos aqui três pontos, Senador Suplicy?
Nós debatemos três pontos, Senador Suplicy, com relação ao Aeroporto da Serra da Capivara: as mentiras
colocadas numa correspondência que V. Exª, de boa-fé
e de maneira inocente, leu aqui. Do Governador – V. Exª
cobra –, eu esperei uma semana a resposta. O Governador lhe dá uma resposta insatisfatória. Eu lhe pinço
quais são as respostas insatisfatórias, e o Governador
lhe responde pela segunda vez, e V. Exª lê as duas cartas, e não esclarece nada, Senador. Paciência. Se V. Exª
vai se prestar ao papel de líder do Governador Wellington Dias, esse pessoal devia pelo menos, em consideração a V. Exª, lhe mandar as informações precisas. Por
exemplo, ele fala na carta a V. Exª sobre uma empresa
de operações Esaero Soluções Aeronáuticas, que atesta
que a pista é uma das melhores do Brasil. Eu disse a V.
Exª, dei por escrito que essa empresa não tem sequer
registro na Junta Comercial; que essa empresa é uma
empresa fantasma, é uma empresa de um militante do
Partido de V. Exª, que recebeu uma “boquinha” durante a
inauguração e a realização desse festival de arte rupestre.
A segunda aﬁrmação que V. Exª fez aqui é de que havia uma linha aérea diária de um voo comercial fazendo
Teresina, São Raimundo Nonato e Petrolina. Eu disse a
V. Exª que não era verdade, que era uma mentira descabida. E V. Exª, 15 dias depois, ouvindo o Governador
por três vezes, não traz nenhum esclarecimento sobre
o assunto, Senador Suplicy. É lamentável. Mas vamos
mais: o Governador responde a V. Exª soﬁsmando e
dizendo que o aeroporto vai ser internacional, quando
ele for concluído, inclusive para voos internacionais de
Boeing 737-300. Senador Eduardo Suplicy, Boeing 737300 é esse que nos leva daqui para São Paulo e de São
Paulo para Teresina. Não é avião internacional, Senador
Eduardo Suplicy. Não é avião internacional. O Governador não poderia fazer V. Exª cometer equívoco dessa
maneira. Eu estou preocupado com V. Exª. Não é o que
o povo do Piauí está achando desse seu papel, mas o
povo de São Paulo, que o mandou para cá. São Paulo
está cheio de problemas! Vá ajudar o Serra, vá ajudar o
Cassab a recuperar uma Prefeitura eivada de corrupção,
eivada de fracasso administrativo e que precisa de ajuda
de pessoas lúcidas como V. Exª. Ajude os seus conterrâneos de São Paulo, mas não deixe de ajudar o Piauí,
não. Agora, Veja bem, V. Exª leu uma matéria do Valor
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Econômico; e Veja a fragilidade da matéria que só tem
um fato verdadeiro. O fato verdadeiro é o aumento da
arrecadação no Piauí no último ano. V. Exª é economista, tem fama de ser dos bons, principalmente no sentido
social. V. Exª sabe o que aumenta a arrecadação? Arrocho. No Piauí – o Senador Mão Santa é testemunha –,
estão tirando galinha e melancia de carga de jumento,
do pobrezinho que sai da feira ou vai para a feira com a
carga de melancia, e o secretário determina – o secretário é candidato a governador, e pessoalmente eu gosto
muito dele, mas o arrocho é tão grande – que as cargas
sejam derrubadas. Se eu estiver dizendo alguma mentira,
o Senador Mão Santa está aqui. Beiju, acho que V. Exª
não conhece beiju. V. Exª é um paulista quatrocentão e
não sabe o que é o beiju. O beiju é um produto indígena
feito da goma, da tapioca; estão derrubando carga de
biju, de rapadura para poder ter esse aumento de arrecadação de que V. Exª se orgulha de seu Partido estar
promovendo no Piauí. É o maior arrocho ﬁscal de que
se tem notícia em toda a história. Mas vamos lá na sua
defesa. Vamos fazer o seguinte. V. Exª enalteceu o Conjunto Jacinta Andrade, não é isso?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Foi o Valor Econômico que mencionou.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Bom, mas
eu estou me baseando no que V. Exª trouxe para cá.
Evidentemente, o Valor Econômico não tem obrigação de saber detalhes. Examine quanto está custando
cada casa no Jacinta Andrade. Examine de quem foi
comprado o terreno. O terreno pertencia a um militante
da base de apoio do Governo do Partido de V. Exª, dos
seus familiares, dos familiares de um Parlamentar colega de V. Exª, Senador Suplicy. Não coloque o seu Partido em diﬁculdades. Isso é uma vergonha! Isso é uma
vergonha, Senador! Por isso, lamento ter de trazer isso
para a tribuna, mas esperei que V. Exª fosse trazer para
cá esclarecimentos do Governador. Que o Governador
tivesse tido pelo menos a humildade de dizer: “Meu caro
camarada, companheiro, colega” – eu não sei como é que
ele o chama, vocês têm intimidade, eu reconheço – “me
desculpe. Meu assessor mentiu para V. Exª. Ele mandou
por escrito uma mentira, e eu já tomei as providências,
inclusive demitindo ou repreendendo”. Mas nada! O Governador chega aqui a dizer que a resposta é “voltamos
a ratiﬁcar a informação, que não estava errada”. Senador Suplicy, paciência! Eu o desaﬁo: eu o deixo, na hora
em que V. Exª quiser, no Aeroporto de São Raimundo
Nonato para V. Exª pegar esse avião que ele disse que
tem, fazendo linha diária. Ele mandou para V. Exª, e V.
Exª leu da tribuna e não está desmentido esse voo. Então, V. Exª escolhe se quer ir para Teresina ou para São
Raimundo Nonato. Eu lamento, Senador Suplicy. Eu tenho um apreço por V. Exª muito grande. Eu acho que V.
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Exª foi enganado. Acho que o Governador do Piauí não
tinha o direito de usar V. Exª para prestar esclarecimentos
aqui que não são verdadeiros. É desgastante. Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª sabe quantos piauienses tem em
São Paulo? Quantos piauienses são eleitores de V. Exª
em São Paulo? Vi com muita tristeza, agora, no último
ﬁnal de semana, alguns desses meus conterrâneos se
mostrarem decepcionados com V. Exª por ter feito essas
aﬁrmações, já que eles são exatamente dessa região e
sabem que V. Exª veio aqui ser porta-voz de sonhos de
megalomania de um Governador. É lamentável, Senador
Suplicy, mas tenho a impressão de que V. Exª deu uma
de Obama. Esse, com o mundo inteiro com problemas,
com questões no Iraque, com questões no Irã, com toda
a política externa americana, foi atrás de uma vaga para
os Estados Unidos na Olimpíada, mostrando ao mundo
que os Estados Unidos têm tempo de sobra, que o Presidente da República é ocioso em matéria do que fazer.
V. Exª, por São Paulo, com a votação que tem, com a
representação e o prestígio que tem em São Paulo, vir
aqui predispor-se a isso? Se V. Exª tivesse trazido notícias
de obras, notícias positivas, para o Estado do Piauí, eu
ﬁcaria muito feliz. A Suzano é um sonho no papel prometido pelo Governador, e pessoas incautas se deixam
levar por esse sonho. Infelizmente, alguns transferem as
suas residências, vão para a região – aliás, não apenas
as pessoas que voltaram para o Piauí estão procurando
emprego na Suzano, não; tem pessoas atrás das hidrelétricas do Governador; tem pessoas atrás de todas as
obras que o Governador prometeu fazer no Piauí, ao
longo de sete anos, e não conseguiu. Falta menos de
um ano para ele deixar o Governo. Ajude o Governador
Wellington Dias a recuperar a imagem de Governador
que promete e faz. V. Exª prestaria um grande serviço
ao Piauí. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Caro Senador Heráclito Fortes, eu aqui quero manifestar o meu respeito pelo povo do Piauí, que, por
sufrágio universal, por eleição direta, escolheu para
Governador Wellington Dias, que, tendo sido Deputado
Estadual, Deputado Federal, teve um comportamento
de tal ordem que fez com que o povo do seu Estado o
escolhesse para Governador.
E há dados objetivos que constam dos ofícios que
ele colocou e que avalio são importantes informações.
V. Exª coloca em dúvida que um Boeing 737-300 possa
fazer voo internacional, como se tivesse chegado um
Boeing 737-300 de navio. Na verdade, chegou pelo
ar, voando, o que constitui a prova de que pode fazer
um voo internacional, assim como pode fazer um voo
entre São Paulo e Teresina e outros lugares.
Gostaria de esclarecer que, em São Paulo, de
cada dois eleitores, praticamente um, 48%, votou em
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mim. Quero lhe dizer que dos meus 18 anos de mandato, Senador Heráclito Fortes – e V. Exª, que esteve em
São Paulo nesses últimos dias pode ver a repercussão
do diálogo que nós dois travamos há três semanas,
pelo menos –, posso dizer que eu ﬁz um levantamento,
pelo meu blog, perguntando às pessoas se acharam
que eu agi com correção naquela tarde. Noventa e um
por cento disseram que “sim”. Mais de 4.600 pessoas
que responderam.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Defesa do
Aeroporto Raimundo Nonato? Essa consulta foi com
relação...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – No
que diz respeito ao diálogo que aqui tivemos...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª está
falando do cartão vermelho... Não vamos misturar,
não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu
vou pedir a V. Exª respeito porque eu não interrompi o
aparte que lhe concedi, e tanto V. Exª quanto eu temos
responsabilidades. Como eu tenho uma viagem em função de palestra na Ordem dos Advogados, peço-lhe a
gentileza de me ouvir agora. Eu tenho uma palestra às 19
horas na OAB de São Paulo sobre um assunto de grande
relevância para São Paulo, o Projeto de Lei da Câmara nº
32, que atualiza a Lei nº 8.666, de licitações, de 1993, no
sentido de que agora é preciso ser considerada a internet,
o pregão eletrônico, a inversão de fases e mecanismos
modernos que não estavam presentes em 1993. Portanto,
daqui a instantes, tenho que me ausentar.
Mas eu gostaria de, diante das observações de
V. Exª com respeito a São Paulo, lhe dizer que, na última segunda-feira, a direção estadual do Partido dos
Trabalhadores consultou a ex-Prefeita, ex-Ministra e
ex-Deputada Federal Marta Suplicy, o Deputado Federal Antônio Palocci, ex-Ministro da Fazenda, o Ministro Fernando Haddad, o Prefeito Emídio de Souza,
o Deputado Federal e ex-Presidente da Câmara Arlindo Chinaglia e eu próprio sobre se somos ou não
candidatos ao Governo do Estado de São Paulo. Isso
ainda deverá ser conﬁrmado no entendimento com a
direção estadual, em uma comunicação formal, até
novembro.
Quero aqui lhe informar que me coloquei, perante
a direção estadual, se assim avaliarem como próprio,
à disposição do Partido e do povo de São Paulo.
Mas eu gostaria, com respeito ao Piauí, que obviamente não conheço tão bem quanto os Senadores
José Vicente Claudino, Senador Mão Santa e V. Exª
mesmo...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – João Vicente. É seu colega da base.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
João Vicente.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Não cometa
injustiça com um companheiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço a V. Exª por ter me corrigido, mas permita
também dizer algo que não foi tão correto no que diz
respeito à informação sobre o Piauí, sobre o que V.
Exª disse, e eu deveria tê-lo corrigido naquele mesmo dia, quando comigo dialogou. Eu me reﬁro à pousada da...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – (Fora do
microfone.) De novo?
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Posso dar uma informação correta?
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Essa pousada lhe criou alguma psicose. Marcante, hein?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Quero dar uma informação mais correta e adequada
do que o comentário de V. Exª naquele dia, quando
disse que eu havia me hospedado em uma pousada
de grande luxo...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Fantástica.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Fantástica e etc...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Ela é fantástica. Para quem ama a natureza... Para quem ama
a natureza...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ela é fantástica do ponto de vista da natureza. Mas eu
quero... Porque V. Exª deu a entender algo que não é
correto. A pousada da poetisa Aury Lessa é uma pousada muito simples, extremamente agradável, aconchegante, em uma linda praia.
E há uma coisa que eu ali aprendi com iniciativas
de pessoas, como a própria Srª Aury Lessa,...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...pessoas que ali trabalham. Mas quero ressaltar: ali
há um trabalho muito interessante de pessoas que, inclusive, voluntariamente, se dispõem a fazer excursões
com jovens por aqueles lugares, levar a diversas praias
do Delta do Parnaíba, ali por perto, conhecer a natureza com uma atividade que considero extremamente
positiva e importante, em benefício da qualidade de
vida e do meio ambiente do Estado do Piauí.
Eram os esclarecimento que eu tinha a colocar.
Vou pedir licença, Senador Mão Santa, porque se eu
não sair imediatamente, eu perderei o avião e a responsabilidade que tenho de fazer a palestra na OAB.
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Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
OBRAS PÚBLICAS MUDAM ROTINA
DO POBRE PIAUÍ
Autor(es): Marta Watanabe
Valor Econômico – 29-9-2009
É um típico ﬁm de tarde de setembro em Teresina. Sob o calor que sobrou dos quase quarenta graus
do meio-dia, centenas de homens pegam suas bicicletas no ainda isolado bairro de Santa Maria do Codipi.
Eventuais carros precisam se desviar. Contra um horizonte vermelho e laranja, as sombras compridas dos
ciclistas dominam o chão de terra e o asfalto, rumo à
região mais central da capital piauiense, perto de onde
as bicicletas se espalharão para destinos diversos, em
um movimento que lembra a de um amontoado de
bolas de gude atingido em cheio. Amanhã, antes das
sete da manhã, as centenas de ciclistas voltarão, em
movimento convergente, à Santa Maria do Codipi.
Clemilton Cardoso da Rocha é um dos homens
que integra este movimento. Desde maio ele faz parte
da massa de trabalhadores que levanta 4,3 mil casas
populares do Jacinta Andrade, maior conjunto de moradias do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC). Mesmo sem nenhuma experiência na construção civil, conseguiu a vaga após uma procura de
três meses. Ele trabalhava no setor de almoxarifado e
agora é apontador de uma das construtoras do Jacinta Andrade – ele administra o estoque do material de
construção e, ao lado de outros quatro apontadores,
o trabalho de 700 homens.
No meio da poeira que se levanta de um chão
praticamente sem chuvas desde julho, ele está satisfeito. Seu salário é 30% maior do que recebia antes e
ele considera a nova área promissora. “Agora só não
trabalha quem não quer. Está até difícil arranjar pedreiro”, diz, referindo-se à profusão de obras em Teresina.
“Aqui tem muita gente que assinou a carteira de trabalho pela primeira vez na vida.” Rocha integra o batalhão de 11 mil trabalhadores que fazem casas brotar
do chão não só em Teresina, mas por todo o Piauí. As
casas populares são apenas uma das prioridades dos
cerca de R$ 1,5 bilhão em investimentos públicos totais no Estado previstos para 2009. O valor inclui não
só recursos estaduais como de terceiros, inclusive do
governo federal. De 2003 a 2008 o Piauí teve o maior
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crescimento relativo nos investimentos públicos entre
todos os Estados.
Juntamente com as inversões ﬁnanceiras, os investimentos saltaram no período de 4% para 12,6%
da receita não-ﬁnanceira líquida. O conjunto Jacinta
Andrade é apenas um dos empreendimentos gerados com investimento público. Quem procura o Jacinta esbarra fatalmente em outros conjuntos de casas
populares, seja ligados a programas federais como o
PAC ou o Minha Casa, Minha Vida, seja de convênios
do governo estadual com a Caixa Econômica Federal.
Junto com as ruas arborizadas e as barracas de peixe
ao lado dos rios Poty e Parnaíba, casas em construção
hoje integram a paisagem da capital piauiense. Mas as
obras públicas não ﬁzeram diferença apenas no desenho urbano. José Gomes, diretor do sindicato dos
trabalhadores da construção civil no Piauí, conta que
até o ano passado a média salarial para pedreiros era
de R$ 600 em Teresina. Atualmente, está entre R$ 800
e R$ 900. Mudou também a perspectiva de permanência no emprego. Antes, diz ele, os trabalhos duravam
em média 90 dias. Agora as pessoas são contratadas
para 12 ou 14 meses. “Estamos no paraíso”, diz. Ele
conta que as construtoras estão com diﬁculdade de
conseguir pedreiros, principalmente para trabalhos
mais soﬁsticados, como colocação de azulejos e outros acabamentos. “O que estamos vivendo não tem
paralelo. Muita gente está voltando para o Piauí por
conta disso”, conta. Um dos que retornaram à terra
foi o pedreiro Antonio Francisco Soares, “nascido e
criado” em Jatobá, município do interior piauiense que
pode ser alcançado, a partir de Teresina, depois de
134 quilômetros de estrada margeada por redondas
copas de carnaúba. Deixando esposa e dois ﬁlhos no
município, Soares chegou a migrar para São Paulo.
Depois de três meses desempregado na capital paulista, porém, o pedreiro voltou no início do ano não só
ao Piauí como à sua cidade e está construindo uma
das 34 moradias de um programa no qual o beneﬁciário deve ter o terreno para que o governo estadual
levante as casas.
Soares tem pressa com a cavadeira que usa para
fazer uma fundação. Ele conta que precisa terminar de
levantar a casa de três quartos na qual trabalha para
começar a outra logo em seguida. Sua expectativa é
que o programa tenha continuidade e que também comecem as obras do hospital e das salas prometidas
para a Universidade Aberta. “Se eu puder, ﬁco aqui
para sempre”, diz ele, acrescentando que seus colegas estão todos trabalhando em obras da cidade ou
arredores. Uma delas é a estrada que liga o município a Teresina, boa parte dela pavimentada este ano.
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Cerca de 40 quilômetros restantes prometem render
ainda mais algum emprego.
Com 4,5 mil habitantes e acostumada a ver seus
ﬁlhos saírem em busca de oportunidades em outros
locais, Jatobá está até atraindo proﬁssionais de outras
cidades piauienses. É o caso do mestre de obras Paulo Afonso dos Santos, que mora em Teresina e desde
dezembro trabalha na construção da nova escola de
Jatobá, comandando um total de 18 trabalhadores.
Antes de Jatobá, Santos esteve por seis meses
em Simplício Mendes, na construção de um ginásio
poliesportivo público. “Nos últimos cinco meses tenho
trabalhado praticamente em obras públicas”, diz.
A movimentação da cidade despertou o tino comercial de alguns moradores. Diego Oliveira dos Santos ignorou as poucas notícias que teve sobre os impactos da crise ﬁnanceira mundial sobre a economia
brasileira e abriu em maio uma casa de materiais de
construção.
“Abri um negócio porque a cidade está se desenvolvendo. As pessoas estão todas construindo ou
reformando suas casas”, conta. Ele deve concorrer
com uma loja de material de construção já tradicional na cidade, mas acredita que há mercado para ele
também. “As pessoas antes viviam de bicos e agora
estão tendo empregos mais permanentes”, conta. O
efeito da disponibilidade de renda que Santos percebe
se estende bem além dos limites da pequena cidade
eminentemente rural, na qual galinhas e porcos disputam comida e sombra no chão. Segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE),
desde maio o Piauí apresenta, entre todos os Estados,
a maior elevação no volume de vendas do comércio
varejista em relação a 2008. Em julho, o aumento foi
de 20%, bem acima da média brasileira, de 5,9%. No
acumulado do ano, o crescimento foi de 11%. A média total ﬁcou em 4,7%. Em Jatobá não é somente a
construção de casas no núcleo urbano que está gerando maior disponibilidade de renda, explica Valmir
Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais. Ele conta que o programa estadual de assentamentos, que hoje alcança cerca de
150 famílias espalhadas em seis áreas do município,
ﬁxou à terra os jatobaenses. O programa Crédito Fundiário fornece além de terras e construção de uma casa,
eletriﬁcação, água e estímulo voltado principalmente
ao cultivo de melancia, o que trouxe renda adicional
para quem vivia da subsistência.
O agricultor Francisco Luiz de Barros é um jatobaense que havia migrado para Teresina, mas retornou à cidade para plantar a fruta, além de macaxeira e
milho. O assentamento Pacheco, onde mora, é o mais
avançado, criado há cerca de quatro anos. Lá vivem
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12 famílias que dividem cinco hectares. “Em Teresina
tinha até me formado no curso de segurança particular”,
conta o agricultor. Barros não pretende mais voltar a
vestir o uniforme de vigia agora que tem a alternativa
de cultivar uma roça que vai além da subsistência. No
último ano, sua produção de melancia e macaxeira
rendeu R$ 2,8 mil, e seu trabalho ainda é subsidiado.
Cada produtor do assentamento ainda recebe auxílio
ﬁnanceiro para a compra de sementes e fertilizante e
assistência técnica, principalmente para o sistema de
agricultura irrigada, imprescindível para fazer melancia brotar no verão do sertão piauiense. A renda da
família é complementada com o benefício federal do
Bolsa Família recebido pela mulher.
No Estado com o terceiro pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, o Bolsa Família
tem presença forte. São 380 mil famílias beneﬁciadas
em todo o Piauí. “O salário mínimo e o Bolsa Família
ﬁzeram muita diferença para o Estado”, reconhece o
secretário de Fazenda, Antonio Neto. Apesar do crescimento recente, o Piauí continua sendo, ao lado de
Sergipe e Alagoas, um dos que menos arrecadam
entre os nove Estados do Nordeste. A participação do
Piauí no total do ICMS recolhido pela região, no acumulado de janeiro a julho de 2009, foi de 4,6%, mas o
Estado apresentou a maior elevação de arrecadação
no período, com alta nominal de 11,3% em relação a
igual período do ano passado. O segundo Estado foi
Pernambuco, com 9,2%.
A ideia do governo estadual é investir pesadamente em infraestrutura logística para atrair mais empresas e gerar uma economia mais dinâmica, que dependa menos de programas públicos. Segundo dados
do Ministério do Trabalho, 41% do estoque de mão
de obra de 2008 era de servidores públicos e militares. “Trata-se de uma participação grande. No total do
Brasil, os servidores são 21,7%”, diz Fábio Romão da
LCA Consultores.
O especialista em contas públicas Amir Khair
acredita que o investimento público tem papel importante e é positivo para a economia piauiense. Ele
lembra, porém, que além das obras aparentes, como
pontes, estradas e moradias, é necessário que haja
investimento em qualidade de vida, como saneamento
básico, e também em educação. Caso contrário, haverá apenas disponibilidade de renda passageira, sem
maior distribuição da riqueza entre a população. “As
obras um dia acabam”, alerta.
Por enquanto, cada um faz, a seu modo, sua aposta para o futuro. Recém-instalada em uma das casas
do conjunto Nova Therezina, integrante das obras do
PAC, Maria Helena Pereira Dutra já abriu seu salão
de beleza – R$ 3 o corte -, onde fatura mensalmente
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dois salários mínimos. Paga pela casa ﬁnanciada R$
30 mensais – 75 parcelas no total. Antes de ir para a
casa nova, em julho, Maria Helena morava em uma
área de risco no bairro de Vila Cidade Leste, “no alto de
um morro que desabou e levou a casa junto”. No salão
antigo, faturava um pouco mais, mas sobrava menos,
porque gastava R$ 450 de aluguel. Ela aproveitou o
dinheiro extra para comprar escovas e até novembro
quer comprar cadeira e espelho para o salão. Não
muito longe dali, a comerciante Yane Maria Barbosa
da Silva foi rápida ao perceber a oportunidade criada
com a contratação de centenas de homens no Jacinta
Andrade. Abriu em junho um restaurante que fornece
quentinhas para os pedreiros. As marmitas custam
entre R$ 3,50 e R$ 4 e o preço é acertado diretamente com a construtora. No começo, diz, eram 20 a 30
marmitas por dia. “Agora eu vendo 150 por dia”, conta,
animada. Nos últimos três meses ela contratou quatro
pessoas que começam a trabalhar às seis da manhã
para conseguir entregar, às 11h30, o arroz e feijão que
vai sustentar um dia de trabalho pesado.
Teresina tem aberto espaço também para investimentos mais soﬁsticados. Eliana Fortes não desistiu de
ampliar os negócios na crise. Sócia de um grupo que
já incluía duas agências de viagens e uma central de
intercâmbio, ela abriu em dezembro a primeira e única
casa de câmbio da cidade. O negócio tem fechado no
azul e já está bem na classiﬁcação de desempenho da
franquia que escolheu, diz. Eliana pretende prestar serviço de câmbio para os exportadores, mesmo não tendo
muita ideia de que o Piauí também tem surpreendido no
comércio exterior. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento (Mdic), os valores embarcados no Piauí
aumentaram 39,97% no acumulado de janeiro a agosto, indo em sentido oposto ao total do Nordeste, cujas
exportações caíram 30% no mesmo período.
As vendas piauienses foram puxadas principalmente pela soja e seus derivados. Eliana acredita que,
se há demanda para um serviço diferenciado como o
de câmbio, também há para outros produtos. Por isso,
pretende abrir até o ﬁm do ano a franquia de uma soﬁsticada marca de produtos de beleza . “Acho que Teresina está crescendo. Porque o Piauí está para o Brasil
como o Brasil está para o mundo”, resume, animada
com sua cidade, seu Estado e seu país.
NAZÁRIA CRESCE À ESPERA DA SUZANO
Valor Econômico – 29-9-2009
A 30 quilômetros de distância de Teresina, Nazária é a mais jovem cidade piauiense. Sua organização
política ainda está para se consolidar, tanto quanto o
asfalto nas ruas principais. Com cerca de 3,5 mil ha-
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bitantes, elegeu seu primeiro prefeito no ano passado.
Ainda sem concurso público ﬁnalizado, os professores
das escolas municipais estão sob contrato temporário
e, para conseguir atendimento de um médico, os moradores da cidade costumam pegar a estrada rumo a
Teresina.
Recentemente a prefeitura chegou a procurar o
Judiciário para disputar uma fatia maior na participação
na distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No centro desta disputa
está a transformação prometida pelas instalações da
Suzano Papel e Celulose, esperadas para a região. A
companhia deverá investir cerca de US$ 150 milhões em
planta industrial e perto de R$ 4 bilhões nos próximos
anos em toda a cadeia produtiva. A expectativa é que
a nova fábrica passe a funcionar a partir de 2014.
A expectativa de receber a Suzano gerou, porém,
iniciativas que não se resumem à disputa de ICMS. Há
dois meses, o piauiense Laurentino Neto decidiu abrir
um posto de gasolina na estrada que liga Teresina a
Nazária. O novo negócio foi instalado ao lado de uma
casa de material de construção inaugurada há um ano
e abrigará serviço de borracharia, uma lanchonete e um
restaurante. Neto está animado com a pavimentação
reformada na estrada este ano e com a vinda da nova
empresa. “Quando eles chegarem aqui eu vou abrir um
hotel. Vai ﬁcar aqui atrás”, aponta para o terreno, no
qual já imagina o novo empreendimento.
Ele conta que a área total que tem, de cerca de
um hectare e meio, era do pai, mas foi há pouco tempo
que decidiram dar um destino à terra nua. “Tínhamos um
comércio de variedades em Teresina, mas, agora, com o
crescimento da cidade, decidimos vir para cá”, conta.
A dona de casa Maria Antonia Batista Ferreira já
notou certa movimentação na pequena cidade e decidiu colocar a casa para vender. Conta que há cerca
de três anos comprou a moradia com três quartos por
R$ 9 mil. Agora quer vender por R$ 25 mil. “Pintamos
e ﬁzemos uma reforma”, justiﬁca. “Agora vamos aproveitar, porque está tendo mais procura”, diz. A família
pretende vender o imóvel e se instalar não muito longe dali, talvez mais perto de Teresina. A ideia, explica
Maria Antonia, é construir casa nova em outro lugar e
ﬁcar com valor restante no bolso.
Contratada de forma temporária para ser diretora
substituta na pequena pré-escola que dirige em Nazária, a professora Osana Barbosa explica que mal sabia
dos investimentos da Suzano no Estado. Ficou sabendo porque o ﬁlho, Samuel Júnior, de 12 anos, chegou
entusiasmado em casa certa tarde, depois de fazer um
trabalho de escola sobre a companhia solicitado por
uma das professoras da sétima série.
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“Ele disse que entrou na internet e pesquisou sobre a Suzano. Me disse que era uma grande empresa
e quer trabalhar lá quando ﬁzer 16 anos”, conta Osana.
“Disse a ele que pode trabalhar na nova empresa, sim.
Mas como engenheiro e não na mão de obra pesada.
Para isso ele tem de estudar”, completa ela, traduzindo o desaﬁo que o Piauí tem pela frente: o de fazer o
investimento público render para a população mais do
que emprego nos canteiros de obras.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, art. 14.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Art.
14, concedido ao Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Espero apenas que o Senador Suplicy assista à minha
argumentação.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Presidente, solicito a minha inscrição como Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª já está inscrito como Líder do PTB.
Então, vai usar a palavra o Senador Heráclito
Fortes. Ele está inscrito também para comunicação
inadiável, e pediu o art. 14.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) –
Senador Suplicy, eu queria apenas lembrar que V. Exª
citou aqui o Município de Nazária. Eu quero lembrar
a V. Exª que Nazária é a cidade onde nasceu Francenildo. V. Exª se lembra quem é o Francenildo? Aquele
caseiro. Foi V. Exª quem descobriu a existência dele
na CPI. E foi até à casa onde ele prestava serviço.
Pois aquele caseiro, por conta de irresponsabilidade
cometida por membro de seu Partido, ainda hoje está
desempregado. Seria bom que V. Exª, como homem
humano, encontrasse uma solução de vida para aquele
pobre cidadão que, se paga um preço alto na vida, foi
por ter falado a verdade.
Agora, o que me deixa triste aqui... V. Exª falou da
sucessão de São Paulo. Fico muito feliz. Para mim, a
chapa dos sonhos em São Paulo é V. Exª candidato a
governador e a Drª Marta Suplicy como candidata a vicegovernadora, ou vice-versa. Não na mesma ordem, mas
seria uma chapa perfeita, uma chapa conciliadora e que
interpretaria muito bem o pensamento do PT paulista,
e sei que essa é a chapa que V. Exª advoga.
Mas não foi para isso que nós marcamos este
encontro aqui na tribuna. Nós marcamos para que V.
Exª explicasse por que o Governador usou V. Exª para
mentir. E V. Exª usou a tribuna do Senado com a responsabilidade de um paulista para trazer mentiras a
respeito do que acontece no meu Estado.
V. Exª mentiu quando disse que tinha um voo diário
para... Fazendo linha diária. V. Exª mentiu quando fez
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aﬁrmações aqui, evidentemente que de boa-fé, porque
falou em nome do Governador do Estado...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Todas
as informações contidas na carta são de responsabilidade do Governador Wellington Dias,...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Mas
ele voltou a mentir para V. Exª hoje.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...e
tenho a convicção de que ele escreveu de boa-fé, assinou de boa-fé,...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Existe um voo diário?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...e
haverá... E o povo do Piauí será o melhor árbitro...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Claro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...para
saber se a verdade está com V. Exª ou com o Governador Wellington Dias.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Existe o voo diário?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E quero, com todo respeito, pedir licença a V. Exª, porque já
expliquei que, se não sair imediatamente...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Existe o voo diário?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...perco o voo para uma responsabilidade perante a OAB
de São Paulo. Preciso sair.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Existe
o voo diário, Senador Suplicy? Responda. Existe o voo
diário? A responsabilidade de V. Exª é grande.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O povo
do Piauí vai dizer.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não,
não é o povo do Piauí vai dizer não. V. Exª é que tem
que dizer se tem esse voo. É lamentável.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Tenho
voo agora.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O Governador Wellington Dias manda levá-lo no dele, ﬁque
tranquilo. Diante de tanta defesa, um porta-voz da sua
qualidade não ﬁca sem cumprir seus compromissos.
Fique absolutamente tranquilo.
Mas, Srs. Senadores, é revoltante o que acabamos
de ver. Senador Mão Santa, há 15 dias, contestamos aqui
as aﬁrmações levianas, irresponsáveis e mentirosas passadas pelo Governador do Estado do Piauí ao Senador
Suplicy. Eu não o acuso, não o culpo, acho até que ele
foi levado na boa-fé. Agora, uma vez os esclarecimentos
feitos, ele não tem o direito de persistir no erro. Sei que a
temporada que ele passou lá na pousada de Luís Correia
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para ele foi marcante. Aliás, nós temos praias bonitas,
embora tenhamos um litoral pequeno.
Por que nós não temos um aﬂuxo maior de turistas,
Senador Suplicy? Porque o Governador Wellington Dias
prometeu, e repercutiu aqui nesta tribuna, ainda no seu
primeiro Governo, que levaria para Luís Correia vários
resorts de origem espanhola, que colocariam, que construiriam no Piauí. Inclusive quadras de golfe, que seriam
as melhores do mundo. Lá, com ele, tudo é o melhor do
mundo. V. Exª sabe muito bem o que é isso.
Aliás, tem um empresário piauiense que está
aqui, José Elias Tajra, por quem tenho o maior apreço, e conhece as histórias do Piauí, que se lembra da
ﬁgura do Jaime Doido, aquele homem que manipulava
números, que fazia da matemática a sua... Ele reproduzia números. Tudo para ele era com grandeza. Pareceme que o espírito do Governador está reencarnado na
doce ﬁgura do Jaime Doido. Eu nunca vi brincar com
números, eu nunca vi enunciar o que não é verdade,
eu nunca vi tanto otimismo sem nenhuma conexão
com a verdade. E eu acho um desrespeito a São Paulo,
um desrespeito ao meu amigo Eduardo Suplicy, usá-lo
para uma tarefa dessas, para aﬁrmações que não são
verdadeiras, para fatos que não têm defesa.
E nós, Senador Mão Santa, não podemos nos calar
diante disso. Nós temos a obrigação, e essa obrigação
será cumprida, de não deixar o Piauí ser enganado. Já
basta o que o PT vem fazendo. Aliás, essa enaltação
que o Senador Suplicy faz com relação ao excesso de
arrecadação, ao aumento da arrecadação que o Estado do Piauí vem provando agora nesses últimos dias,
é a única coisa verdadeira que acontece lá no Piauí. É
o arrocho ﬁscal, é a perseguição a quem produz, é a
perseguição ao comerciante, é o aperto ao pequeno
feirante. Isso sim, nisso o Governador é campeão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Acabamos de ouvir o Senador Heráclito Fortes, maior
líder municipalista do Estado do Piauí, que representa
e traz aqui a verdade do povo do Piauí, quando cita o
piauiense Francenildo – vítima da nossa democracia e
da nossa Justiça, quando defendeu e teve a coragem
de, como piauiense, trazer à tona a verdade sobre a
corrupção que paira no Governo do Partido dos Trabalhadores. Francenildo, o caseiro – enquanto Cristo
disse “Eu sou a verdade, o caminho e a vida”, a verdade trazida ao Brasil levou diﬁculdades ao Francenildo,
mas serviu como um exemplo de coragem.
E é com muita honra que citamos aqui a presença do empresário José Elias Tajra. Sem dúvida alguma,
Deus escreve certo por linhas tortas, Heráclito. José Elias
Tajra, símbolo do trabalho, homem de visão e de futuro.
Pela sua inteligência, ele dotou o Piauí com os melhores
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sistemas de comunicação; hoje, é Diretor-Presidente da
TV que é número 10 – nota 10 – e foi o símbolo maior
das atividades comerciais de Parnaíba.
Para contestar o Senador Suplicy, que recebeu
uma carta que dizia que há uma linha de voo internacional no Piauí e uma linha de voo de Petrolina– São
Raimundo Nonato–Teresina, eu queria dizer que Elias
Tajra, que representa o que há de melhor na civilização
piauiense, outro dia me mandou um e-mail, decepcionado com o transporte aéreo, porque nunca antes
houve, na história do Piauí, falta de voo aéreo entre
São Luis e Teresina, pondo em diﬁculdade as transações comerciais daquelas duas capitais. E, sendo
Teresina um entreposto de ciência médica avançado,
um doente, para sair hoje de São Luís, para fazer um
transplante cardíaco na capital do Piauí – nós o fazemos –, tem de vir a Brasília e voltar a Teresina, ou,
comercialmente, para se receber um negócio, tem-se
de vir de Teresina para Brasília, horas aqui, voltandose para São Luís.
Então, é com muita honra que o desenvolvimento do Piauí, que aqui foi apresentado pelo Suplicy, é
graças a homens como o empresário Elias Tajra, que,
com muito amor, com muito estoicismo, fazem o desprendimento e o nosso Estado avançar, apesar do
Governo que temos.
Convidamos para usar da palavra, agora, o orador inscrito, Senador Jefferson Praia, que representa
o Pará, é do PDT e substitui aqui o Senador Jefferson
Péres. Quer dizer, representa o Estados do Amazonas.
Quero dizer que o País todo chorou Jefferson Péres,
mas o seu suplente, em pouco tempo, com suas virtudes, engrandeceu o Senado da República.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Sr. Presidente. Procuro representar bem o Estado do
Amazonas, mas, quando V. Exª me coloca como representante do Estado do Pará também, com todo respeito
aos demais Senadores do Pará, ﬁco muito satisfeito,
porque procuramos aqui lutar pela Amazônia.
Mas, Sr. Presidente, hoje quero fazer uma rápida
homenagem ao mestre Munduruku, chamado Daniel
Munduruku, é um índio. Vou aproveitar uma matéria que
saiu, esta semana, na revista IstoÉ, cuja autora é Maíra
Magro e que fala das histórias do mestre Munduruku, o
mais famoso escritor brasileiro de origem indígena.
Veja bem, Sr. Presidente, nem conheço Daniel
Munduruku, mas, pelo que vi na matéria, hoje procurei
mais informações e ﬁquei muito satisfeito pelo trabalho
que ele vem fazendo e, por essa razão, estou fazendo
aqui este pronunciamento.
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“[...] Daniel Munduruku preserva a sua
cultura em dezenas de livros, a maioria deles
adotada no ensino fundamental.”
E aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero também, antes de começar a tratar um pouco
do conteúdo dessa matéria, ressaltar que tenho um
projeto no Senado que trata da questão relacionada
a termos maior conteúdo sobre a Amazônia no ensino
fundamental e médio. Entendo que somente conhecendo um pouco mais a Amazônia, poderemos amá-la
mais e defendê-la muito melhor.
Continuo, portanto, Sr. Presidente, com a matéria
da revista IstoÉ.
“Encantada com as histórias indígenas contadas pelo professor de ﬁlosoﬁa, uma aluna perguntou: “Onde eu encontro essas informações?” O
mestre, desconcertado, não soube o que responder. Elas não estavam escritas em lugar nenhum.
Foi assim, há mais de uma década, que Daniel
Munduruku, índio criado na aldeia Maracanã, no
interior do Pará, decidiu transportar as lendas e
tradições de seu povo para o papel.
Hoje, aos 45 anos, é considerado o principal representante de um gênero ainda em formação no Brasil: a literatura escrita pelos povos
indígenas. Sua primeira obra, “Histórias de Índio”
(Companhia das Letrinhas), de 1996, vendeu
mais de 60 mil cópias e está na 16ª edição. A
segunda, uma enciclopédia com verbetes nativos, ganhou o Prêmio Jabuti. Ao todo, Munduruku publicou 31 livros, a maioria voltada para
o público infanto-juvenil – e lança outros dois na
Feira Indígena de Mato Grosso, que acontece
de 6 a 10 de outubro, em Cuiabá.
As obras ganharam destaque nas livrarias e são
adotadas por escolas em todo o País.
Quero aqui fazer um parêntese, Sr. Presidente,
para parabenizar todas as escolas que estão adotando as obras desse índio chamado Daniel Munduruku
e de outros que escrevem sobre a Amazônia e sobre
tudo que envolve as questões indígenas.
Continuo, Sr. Presidente:
“Ele é uma ﬁgura absolutamente original
dentro da literatura brasileira”, diz o escritor
Moacyr Scliar. A temática de Munduruku não
envolve apenas a tradição indígena e seus
valores, mas também o respeito à natureza e
à vida em comunidade.
É atual porque trata dos dilemas da civilização, questões que enfrentou desde criança
– começando pelo seu nome de branco, Daniel
Monteiro Costa (mais tarde, adotou a denomi-
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nação de seu povo como sobrenome artístico).
Na aldeia, a língua nativa era proibida durante
as aulas com os missionários católicos.
“Uma violência tremenda, que nos fazia
sentir excluídos”, diz [Daniel Munduruku]. No livro
“Meu Avô Apolinário”, premiado pela Unesco, ele
conta como os ensinamentos do avô paterno o
ajudaram a valorizar sua identidade. Em outros,
trata de mitos, brincadeiras infantis e também de
amor. Na juventude Munduruku recorreu à Igreja
para concretizar o sonho de ser professor.
Passou seis anos no seminário, onde se
formou em ﬁlosoﬁa, com especialização em história e psicologia: “Foi uma jogada inconsciente
para continuar estudando” [diz Daniel].
“Hoje é ativista pelos direitos indígenas,
tem um blog e faz doutorado em educação.
Casado e pai de três ﬁlhos, ele não se preocupa em passar só para eles a tradição oral
de sua cultura. Quer vê-la viva também nas
escolas e no papel.”
Sr. Presidente, aproveito para dizer que
entrei no blog de Daniel Munduruku e encontrei
um documento que, acredito, externa um pouco
o pensamento desse índio que faz um trabalho
maravilhoso, na minha opinião. O texto é:
“Piolhos, poesia e política.
Solicitado a desenvolver uma reﬂexão
sobre as questões ambientais contemporâneas, o líder indígena Daniel Munduruku discorre
sobre os signiﬁcados da expressão “relações
harmônicas do homem com a natureza”.
Sr. Presidente, passo agora às palavras de Daniel
Munduruku, que diz o seguinte:
“Na tradição do povo Mundurucu, quando
a gente chega num lugar que não é a casa da
gente, a gente tem que fazer uma saudação
para as pessoas, e a saudação que eu ﬁz para
vocês diz assim: boa noite a todos os amigos
aqui presentes; eu espero que esse encontro
seja tão bom para vocês como ele vai ser para
mim. E eu queria agradecer mesmo pelo fato de
ter um representante indígena num seminário,
um simpósio de relevância tão grande, e dizer
que eu estou aqui em um papel meio confuso,
porque eu vim representando Ailton Krenak, que
é o presidente do Núcleo de Cultura Indígena
e que não pôde estar aqui hoje para conversar
com vocês. É meio embaraçoso porque o Ailton
tira poesia de pedra e eu não sei fazer isso.
Mas eu gostaria de dizer algumas palavras,
colocando um pouco a nossa posição, a posição
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dos povos indígenas diante desse tema e dizer
que eu sou de um povo lá da Amazônia, que é o
povo Mundurucu, que é um povo que já tem um
contato com a população brasileira há mais de
200 anos; um povo que tem passado por muitas
transformações, e que tem procurado se adaptar
aos novos tempos, nunca deixando de lado a
sua própria tradição. Meu povo tinha um hábito
cultural que também foi sendo deixado de lado
ao longo do tempo, que é o hábito de cortar a
cabeça dos inimigos de guerra. Por isso não mexam comigo! Cabeças rolarão. A gente está ali
no Estado do Pará todo esse tempo, buscando
nos manter vivos e nos manter atuantes dentro
do cenário da própria Amazônia.
Eu queria, então, só desenvolver duas
ideias como ponto de reﬂexão, lembrando até
o conhecimento tradicional, um conhecimento
dos povos indígenas do mundo inteiro, que é a
ideia de que nós não somos donos da teia da
vida, somos apenas um de seus ﬁos, e que a
gente não tem posse sobre o ambiente, a gente
tem parceria, a gente tem que viver como parceiros e não como donos, até porque a terra
nos é dada, a natureza nós é dada, a vida nos
é dada como um brinde, como um presente, e
a gente devia tratar isso como um presente que
a gente tem que cuidar direito. Portanto, esse
presente é que precisa ser bem cuidado.
Eu me lembro de numa passagem do
grande Professor Darci Ribeiro, ele me contava um caso que aconteceu numa aldeia dos
índios Gavião lá do Pará. Ele estava em uma
situação um pouco tristonha, meio solitária. Ele
era ainda um moço, um pesquisador novato de
área, e ele estava lá meio triste, cabisbaixo, e
ao lado dele tinha um casal. A mulher estava
catando piolho na cabeça do marido, deitado
no colo dela e ela catava o piolho na cabeça
dele. A mulher, sensível como são as mulheres,
perguntou ao Darci o que estava acontecendo,
por que ele estava tão triste daquele jeito, e ele
falou que estava triste porque estava com saudade de Berta Ribeiro, esposa, e que estava ali
sozinho, muito solitário, e que não conseguia
esquecer. Então estava assim meio jururu. E
aí a mulher ﬁcou olhando para ele e disse assim: ‘Então, vou te dar um presente para você
levar para Berta, para quando você chegar lá,
Berta ter o que fazer em você’. Pegou dois piolhos da cabeça do marido e jogou na cabeça
de Darci e disse para ele: ‘– Olha, isso daí vai
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fazer com que ela deite você no colo dela e vai
ﬁcar um tempão cuidando de você’.”
Continuo, Sr. Presidente:
“Os seres da natureza são assim; servem
para unir as pessoas,... [Olha só essa história!]
...eles não estão ali para estragar a união; não
estão ali para destruir. Eles servem para unir.
E, às vezes, a gente esquece disso. E a gente costuma tratar as coisas vivas da natureza
como se fossem coisas que estão atrapalhando a nossa vida e, na verdade, elas estão ali
é para unir a gente.
Uma segunda coisa que eu gostaria de
dizer para vocês é que meu avô, ele falava com
os seres da natureza. Ele sentava contando
histórias para a gente e dizia que muitas vezes
ele conversava com o rio, com as árvores, com
os animais, e perguntava para esses seres o
que ele devia fazer, como ele devia fazer o que
tinha que ser feito. E esses seres da natureza,
amigos que são sempre, contavam para ele o
que ele precisava. E ele nos contava isso com
muita simplicidade, simplicidade que os sábios
têm, e contava isso dizendo que disso dependeria também o nosso futuro, aquilo que nós
seremos mais tarde. E ele dizia que se a gente
quebrar esse elo com os seres da terra, a gente vai quebrar a harmonia, e é possível que o
céu venha a cair em cima da gente, é possível
que a terra despenque no vazio. E ele aﬁrmava
assim, sobre os velhos pajés que ﬁcam chacoalhando seu maracá, o seu chocalho, para curar
as pessoas, ele ﬁcava falando dos jovens que
dançam muito tempo batendo os pés no chão,
para manter a terra equilibrada. E ele contava
que os rios não paravam diante dos obstáculos
para poder manter a harmonia das águas. E ele
contava do fogo, dizendo que era preciso manter
o fogo sempre aceso. Tanto esse fogo externo
que nos aquece quanto o fogo interno que gera
esperança, que cria esperança. Essas coisas
muito simples, ditas por um selvagem, é que no
nosso jeito de entender o universo tem mantido
o céu suspenso, tem mantido a terra viva. E é
esse céu suspenso que nós queremos manter,
não importa o nome que se dê a isso.
Psicologia, antropologia, ﬁlosoﬁa, nomes,
posses... A gente quer é que as pessoas se
harmonizem com a própria natureza e que entendam que cada um de nós segure a ponta do
ﬁo que forma essa teia, essa teia invisível, que
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é formada no inﬁnito e pelo inﬁnito das pessoas
que estão espalhadas por este planeta todo”.
Sr. Presidente, ﬁnalizo dizendo que essas são as
palavras do líder indígena do povo Mundurucu lá do
Pará, Doutor em Filosoﬁa, especialista em Antropologia Social, o índio Daniel Munduruku.
Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção de
V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após brilhante pronunciamento, traduzindo a cultura
indígena lá do Amazonas, de Jefferson Praia, nós convidamos agora um líder. E o líder, o primeiro que está
inscrito, é Sérgio Zambiasi. Está aqui como Líder do
PTB, com documento assinado por Gim Argello.
Sérgio Zambiasi representa o Rio Grande do Sul,
o PTB e a tradição dos parlamentares, radialistas e
jornalistas que engrandecem o Congresso Nacional.
E ele é uma das ﬁguras mais queridas de Porto Alegre. Eu tenho uma ﬁlha que estuda lá. Aliás, é médica,
faz residência. Ela me reportou como V. Exª é querido
e estimado. E o pessoal já o aponta como o próximo
prefeito de Porto Alegre.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Mão Santa. Esse futuro não me pertence, mas o presente que sua ﬁlha relata me deixa
muito feliz e muito orgulhoso. Aliás, ele é mostrado
também numa pesquisa que o Ibope divulgou neste
ﬁnal de semana, que deixou a mim e toda a população
do Rio Grande do Sul muito gratos. Todos sabem que
não estou aqui apenas representando o meu partido,
que é o PTB, do nosso Mozarildo, do nosso Osvaldo
Sobrinho, mas estou representando o meu Estado e
estou em todas as lutas e em todas as causas pelo
meu Estado. E uma das causas do meu Estado é a
Santa Casa, onde a sua ﬁlha médica trabalha. É uma
das grandes lutas que travamos.
A Santa Casa recebe milhares de pessoas por
dia, Senador Mão Santa – sua ﬁlha já deve ter lhe relatado isso –, recebe pessoas dos 496 municípios do
Rio Grande do Sul e, neste último semestre, conforme
levantamento que recebi da administração, recebeu
pacientes de mais de vinte Estados brasileiros, tal a
excelência da medicina praticada – felizmente para
nós gaúchos – nos hospitais de Porto Alegre e especialmente na Santa Casa.
É uma grande luta. Aliás, já deixo um apelo à nossa Ministra Dilma porque temos um compromisso com
aquela entidade. Estamos encaminhando à Ministra
um pedido especial e tenho certeza de que ela, que
conviveu no Rio Grande do Sul durante tantos anos,
nos atenderá – mesmo sendo mineira, hoje tem todos
os sentimentos e valores gaúchos pelo tempo em que
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trabalhou naquele Estado e por aquele Estado, e nós a
temos como gaúcha também. Acredito sinceramente no
atendimento àquelas causas de um hospital que equilibra
as relações, atendendo a todos indistintamente, dando
uma atenção especial àqueles que nada têm, abrigando
aquelas pessoas e dando a atenção de que aquele povo
precisa e que merece, Senador Mão Santa.
Mas o motivo da minha presença hoje na tribuna
é uma reivindicação muito justa dos proﬁssionais da
segurança de todo Brasil, lá do meu Rio Grande, mas,
com certeza, do seu Piauí também.
A expressão “segurança pública” inequivocamente
traduz-se em condição ou situação cuja incumbência
legal é da competência do Estado, é seu dever assegurá-la à Nação através do provimento de serviços
prestados pelos órgãos referidos no ﬁnal do caput do
art. 144 da Carta Magna de 1988.
Eis que diz o citado artigo:
“Art. 144. A segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I – polícia federal;
II – polícia rodoviária federal;
III – polícia ferroviária federal;
IV – polícias civis;
V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.”
Sabe-se que, na prática, não é bem assim que ocorre, e os estudos e pesquisas feitos sobre o assunto, além
do noticiário diário, mostram invariavelmente que a situação da segurança pública é no mínimo preocupante.
Em pesquisa realizada no ano passado pelo Ibope, foram registradas percepções sobre a situação da
segurança pública no país e identiﬁcadas as ações
consideradas mais importantes para reduzir a violência e a criminalidade.
Os resultados mostram um quadro crítico, uma vez
que a situação da segurança pública é avaliada como
ruim ou péssima por 53% da população (ótima/boa por
18% e regular por 29%) e considerada pior do que há
dez anos por 46% dos entrevistados (27% consideram
que não houve alteração no período, enquanto 25%
apontam uma melhora na segurança pública).
É de se indagar o porquê de tanta falta de conﬁança no sistema público de segurança. Podemos destacar alguns fatores, mas o principal deles, apontado
pelos próprios proﬁssionais do setor, é a questão dos
baixos salários.
Considero importantes as medidas tomadas pelo
Governo Lula, como a criação do Pronasci – Programa
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Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que
inaugurou uma nova fase na gestão de segurança pública no País – mérito do Ministro Tasso Genro e de
sua equipe do Ministério da Justiça.
Aliás, falou comigo agora há pouco o Prefeito de
Canoas, Jairo Jorge – Canoas ﬁca na região metropolitana de Porto Alegre, ao lado de Porto Alegre, e é uma
cidade de quatrocentos mil habitantes. Informou-me o
Prefeito que, amanhã à tarde, o Ministro Tarso Genro
estará no Guajuviras, lançando mais alguns programas
do Pronasci, o que, com certeza, oferecerá àquela comunidade tranquilidade para o seu ir e vir, segurança
e mais qualidade de vida.
Tivemos também a 1ª Conferência Nacional de
Segurança Pública (Conseg), cuja etapa nacional foi realizada de 27 a 30 de agosto, aqui em Brasília, com a
participação de aproximadamente três mil pessoas, entre
trabalhadores do setor, gestores públicos e sociedade civil,
representando as 27 Unidades da Federação, oportunidade em que se deﬁniu um conjunto de dez princípios e
quarenta diretrizes que servirão de base para a construção
de uma política de segurança pública para o Brasil.
Aproveito para solicitar à Presidência da Casa
que seja registrado nos Anais do Senado o documento
produzido como resultado dessa conferência.
Considero louvável todo o esforço feito até agora
pelo Governo, porém me parece que ainda não é suﬁciente para corrigir essas distorções, especialmente
as distorções salariais, para aqueles que militam na
segurança pública nos Estados.
Em coluna assinada pelo jornalista Humberto Trezzi,
no jornal Zero Hora, publicada na última sexta-feira, dia
2, uma constatação: apesar da fama de bons policiais,
sem tradição de execuções sumárias ou corrupção, os
PMs gaúchos são os que menos ganham no País, com
um soldo inicial para soldado de apenas R$996,00.
Em Santa Catarina, o soldo inicial é de R$1.313,00;
no Espírito Santo, R$1.801,00; no Amapá, R$2.070,00;
aqui, no Distrito Federal, R$3.029,00 é o inicial para os
PMs. Nada contra os proﬁssionais do Distrito Federal,
muito pelo contrário, o que nós queremos é que esse
soldo se iguale, seja isonômico em todo o Brasil, que
o soldo do PM de Brasília seja a base para os PMs
de todo o Brasil. É isso que nós estamos defendendo,
Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
a PEC nº 300.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – PEC nº
300, exatamente, que está na Câmara.
Nós queremos isto: a aprovação da PEC nº 300,
que está lá, na Câmara, por iniciativa do Deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. Ele prevê a
criação desse piso salarial nacional para os PMs – lá,
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no Rio Grande, nós os chamamos carinhosamente de
“brigadianos”, a Brigada Militar –, baseado no vencimento básico da PM de Brasília, daqui, do Distrito Federal.
Outra proposta muito interessante também e muito
meritória é a PEC nº 356, de 2009, do Deputado Renato
Amary (PSDB – SP), que estabelece que a Secretaria
Nacional de Segurança Pública complementará o salário
dos policiais civis, militares e bombeiros militares.
O Pronasci já está fazendo algo próximo disso,
já está oferecendo um pequeno complemento àqueles
policiais civis ou militares que se disponham, nos seus
horários livres, a participar de cursos, mas não atende a
todos e ainda estabelece alguns limites – parece-me que
há um limite de R$1.500,00; quem ultrapassa esse valor
já não pode perceber este apoio. E já apelo ao Ministro
Tarso Genro para que coloque como base R$2.000,00,
porque, com isso, se aumentar para R$2.000,00 o teto,
vamos ampliar ainda mais o conjunto dos policiais civis e
militares do Brasil que poderão receber esses proventos
do Pronasci também. Com isso, já ofereceríamos um
pouco mais de segurança e de conforto, de tranquilidade
e de qualidade de vida para esses homens e mulheres
que garantem a nossa segurança.
Várias manifestações têm ocorrido pelo Brasil
em favor da aprovação da PEC nº 300, como a ocorrida agora, nesta segunda-feira, dia 5, em Porto Alegre, que reuniu cerca de cinco mil policiais militares,
acompanhados também de colegas civis que apóiam
esse movimento.
Quero cumprimentar os organizadores do evento:
a Associação dos Oﬁciais da Brigada Militar (AsofBM),
na pessoa do Tenente-Coronel Jorge Luiz Prestes
Braga; a Associação de Sargentos, Subtenentes e
Tenentes da Brigada Militar (ASSTBM), representada
pelo Sr. Aparício Costa Santellano; e a Associação de
Servidores de Nível Médio da Brigada Militar (Abamf),
através do Soldado Leonel Lucas Lima.
De fato, o Congresso Nacional deve se debruçar
sobre esse tema, não só pela melhora direta na prestação dos serviços desses proﬁssionais da segurança,
mas, sobretudo, pelo caráter humanitário e social que
a proposta representa para esses trabalhadores.
Recebemos diariamente, Senador Mozarildo Cavalcanti, correspondências emocionadas de todos
os recantos deste País, relatando a importância da
aprovação da PEC nº 300. Trago aqui um e-mail que
me foi enviado por um policial militar descrevendo o
drama vivido por muito deles, resumindo nessas palavras esse drama.
Destaco um trecho:
“Todos os dias” – diz esse PM – “arriscamos nossas vidas para defender a população
dos marginais e recebemos baixos salários,
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o que nos obriga a deixar nossas famílias em
nossos horários de folga para fazermos ‘bico’
e torcermos para voltarmos vivos para casa, o
que muitas vezes não acontece. Caso as PEC’s
sejam aprovadas, nós receberemos salários
dignos e não necessitaremos do bico, onde a
maioria dos policiais morre.”
E ele encerra:
“Por favor, nobres Senadores, ajudemnos, aprovem as PEC’s e nos dêem a chance
de termos uma vida mais digna e a chance
de passarmos o nosso horário de folga com
nossos ﬁlhos e esposa.”
É realmente comovente e nos faz reﬂetir como
algumas ações nossas aqui se destacam pelo caráter
humanitário que possuem.
O mínimo que se pode fazer é oferecer melhores condições de trabalho e melhores salários a esses
trabalhadores que, por sua exposição constante à violência, sofrem ataques covardes do crime organizado,
sem a mínima possibilidade de resistência.
Por tudo isso, nobres colegas, faço aqui um apelo
à Câmara dos Deputados, aos nossos Deputados Federais, para que votem com celeridade estas matérias:
a PEC nº 300, que estabelece que a remuneração dos
Policiais Militares dos Estados não poderá ser inferior à
da Polícia Militar do Distrito Federal, aplicando-se, também, aos integrantes do Corpo de Bombeiro Militar e aos
inativos. E também a PEC nº 356, que está tramitando
na Câmara e que fala da complementação dos salários
dos Policiais Civis, PMs e Bombeiros Militares.
Assim sendo, o Senado também poderá se manifestar a respeito desse tema que, repito, é de vital
importância para o sucesso da política de segurança
pública em todo o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO ZAMBIASI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
DOCUMENTO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA – CONSEG
1ª Conseg deﬁne “princípios” e “diretrizes” para
segurança pública
Dom, 30 de Agosto de 2009
Conheça os princípios e diretrizes deﬁnidos pela
1ª Conferência Nacional de Segurança Pública (CONSEG):
Princípios
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1. Ser uma política de Estado que proporcione a autonomia administrativa, ﬁnanceira, orçamentária
e funcional das instituições envolvidas, nos três
níveis de governo, com descentralização e integração sistêmica do processo de gestão democrática, transparência na publicidade dos dados
e consolidação do Sistema Único de Segurança
Pública – SUSP e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI,
com percentual mínimo deﬁnido em lei e assegurando as reformas necessárias ao modelo vigente. (793 VOTOS)
2. Pautar-se na manutenção da previsão constitucional
vigente dos órgãos da área, conforme artigo 144
da Constituição Federal. (455 VOTOS)
3. Ser pautada pela defesa da dignidade da pessoa
humana, com valorização e respeito à vida e à
cidadania, assegurando atendimento humanizado a todas as pessoas, com respeito às diversas
identidades religiosas, culturais, étnico-raciais,
geracionais, de gênero, orientação sexual e as
das pessoas com deﬁciência. Deve ainda combater a criminalização da pobreza, da juventude, dos movimentos sociais e seus defensores,
alorizando e fortalecendo a cultura de paz. (402
VOTOS)
4. Fomentar, garantir e consolidar uma nova concepção
de segurança pública como direito fundamental
e promover reformas estruturais no modelo organizacional de suas instituições, nos três níveis
de governo, democratizando, priorizando o fortalecimento e a execução do SUSP – Sistema
Único de Segurança Pública -, do PRONASCI –
Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania – e do CONASP – Conselho Nacional de Segurança Pública com Cidadania. (265
VOTOS)
5. Pautar-se pelo reconhecimento jurídico-legal da importância do município como co-gestor da área,
fortalecendo sua atuação na prevenção social do
crime e das violências. (258 VOTOS)
6. Ser pautada na intersetorialidade, na transversalidade e na integração sistêmica com as políticas
sociais, sobretudo na área da educação, como
forma de prevenção do sinistro, da violência e
da criminalidade, reconhecendo que esses fenômenos tem origem multicausal (causas econômicas, sociais, políticas, culturais, etc.) e que
a competência de seu enfrentamento não pode
ser de responsabilidade exclusiva dos órgãos de
segurança pública. (243 V0TOS)
7. Reconhecer a necessidade de reestruturação do sistema penitenciário, tornando-o mais humanizado e
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respeitador das identidades, com capacidade efetiva de ressocialização dos apenados, garantindo
legitimidade e autonomia na sua gestão, privilegiando formas alternativas à privação da liberdade e incrementando as estruturas de ﬁscalização
e monitoramento. (135 VOTOS)
8. Estar fundamentada no fortalecimento da família,
na educação como garantidora da cidadania e
de condições essenciais para a prevenção da
violência. Deve ser assumida por todos os segmentos da sociedade com vistas ao resgate
de valores éticos e emancipatórios. Deve ainda
considerar os trabalhadores da área como educadores, enfatizando sua formação humanista.
(122 VOTOS)
9. Estabelecer um sistema nacional de conselhos de
segurança autônomos, independentes, deliberativos, participativos, tripartites para favorecer o
controle social nas três esferas do governo, tendo o Conselho Nacional de Segurança Pública –
CONASP como importante instância deliberativa
de gestão compartilhada. (112 VOTOS)
10. Estar pautada na valorização do trabalhador da
área por meio da garantia de seus direitos e
formação humanista, assegurando seu bem estar físico, mental, familiar, laboral e social. (108
VOTOS)
Diretrizes
1. 6.6 A – Manter no Sistema Prisional um quadro de
servidores penitenciários efetivos, sendo especíﬁca a eles a sua gestão, observando a proporcionalidade de servidores penitenciários em
policiais penais. Para isso: aprovar e implementar
a Proposta de Emenda Constitucional 308/2004;
garantir atendimentos médico, psicológico e social ao servidor; implementar escolas de capacitação. (1095 VOTOS)
2. 4.16 – Promover a autonomia e a modernização dos
órgãos periciais criminais, por meio de orçamento
próprio, como forma de incrementar sua estruturação, assegurando a produção isenta e qualiﬁcada da prova material, bem como o princípio
da ampla defesa e do contraditório e o respeito
aos direitos humanos. (1094 VOTOS)
3. 7.7. B – Manter as atribuições constitucionais e a
autonomia dos corpos de Bombeiros Militares,
deﬁnição de piso salarial nacional; formação e
capacitação continuada, bem como melhores
condições de trabalho com equipamentos adequados. (1013 VOTOS)
4. 2.6 A – Estruturar os órgãos policiais federais e
estaduais para que atuem em ciclo completo
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de polícia, delimitando competências para cada
instituição de acordo com a gravidade do delito
sem prejuízo de suas atribuições especíﬁcas.
(868 VOTOS)
5. 1.1 A (+1.3) – Criar, implantar, estruturar, reestruturar
em todos os municípios, conselhos municipais de
segurança, conselhos comunitários de segurança
pública, com poderes consultivo e deliberativo,
propositivo e avaliador das Políticas Públicas de
Segurança, com representação paritária e proporcional, com dotação orçamentária própria, a
ﬁm de garantir a sustentabilidade e condições
necessárias para seu efetivo funcionamento e
a continuidade de CONSEG como fórum maior
de deliberações. Estruturar os GGIs (Estadual e
Municipal) como forma de integrar a sociedade
e o poder executivo, com a composição paritária
e proporcional.(799 VOTOS)
6. 3.13. A – Instituir lei orgânica que proteja direitos
como um sistema remuneratório nacionalmente
uniﬁcado, com paridade entre ativos e inativos,
aposentadoria especial com proventos integrais,
de 25 anos de serviço para mulher e 30 anos
para homens, desde que tenham no mínimo 20
anos de efetivo serviço, para proﬁssionais de
segurança pública, instituindo cota compulsória
à inatividade em favorecimento da progressão
funcional e que garanta aposentadoria integral.
(722 VOTOS)
7. 5.2 C – Desenvolver e estimular uma cultura da
prevenção nas políticas públicas de segurança,
através da implementação e institucionalização
de programas de policiamento comunitário, com
foco em três aspectos: um, dentro das instituições
de segurança, com estudos, pesquisas, planejamento, sistemas de ﬁscalização e policiamento
preventivo, transparência nas ações policiais,
bem como a própria reeducação e formação das
forças policiais; reduzindo a postura militarizada;
dois, com programas educativos de prevenção
dentro das escolas, famílias, movimentos sociais
e culturais e a comunidade como um todo; três,
apoiados no desenvolvimento de redes sociais e
intersetoriais para a criação de uma ampla rede
de prevenção e segurança. (707 VOTOS)
8. 2.18 B – Regulamentar as Guardas Municipais
como polícias municipais: deﬁnir suas atribuições constitucionais; regulamentar a categoria;
garantir direitos estatutários, dentre eles jornada
de trabalho, plano de carreira, aposentadoria, assistência física e mental, regime prisional diferenciado, programas habitacionais, seguro de vida,
critérios do exame psicotécnico a cada quatro
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anos, concurso público, com exigência mínima
de nível médio completo. (697 VOTOS)
9. 5.30 A – Criar mecanismos de combate e prevenção a todas as formas de preconceitos e
discriminações e a impunidade de crimes por
motivações preconceituosas, com os recortes
em pessoas com deﬁciência, geracional, étnicoracial, orientação sexual e identidade de gênero.
(668 VOTOS)
10. 7.1. A – Inserir no currículo e no calendário escolar em todos os sistemas de ensino: Semana
de Prevenção a sinistros; aulas de primeiros
socorros; temas afetos à Defesa Civil, à Educação para o Trânsito, à pessoa com deﬁciência,
à Educação Ambiental e à Segurança pública.
(580 VOTOS)
11. 1.8 A – Deﬁnir e regulamentar o papel e as atribuições constitucionais dos municípios no tocante
à Segurança Pública. (514 VOTOS)
12. 2.19 A – Realizar a transição da segurança pública
para atividade eminentemente civil; desmilitarizar
as polícias; desvincular a polícia e corpos de bombeiros das forças armadas; rever regulamentos e
procedimentos disciplinares; garantir livre associação sindical, direito de greve e ﬁliação políticopartidária; criar código de ética único, respeitando
a hierarquia, a disciplina e os direitos humanos;
submeter irregularidades dos proﬁssionais militares à justiça comum. (508 VOTOS)
13. 7.17. A – Incluir os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal no Plano
Nacional de Segurança Pública, bem como: criar
Comissões Municipais de prevenção de acidentes e desastres custeadas pelo governo federal,
criar uma Secretaria Executiva de Defesa Civil,
e garantir a coordenação da Defesa Civil sob
responsabilidade dos Corpos de Bombeiros.
(507 VOTOS)
14. 3.1. A – Criar planos de carreira com piso salarial
digno, justo e igualitário, para os proﬁssionais
de segurança pública, nas três esferas governamentais, com reajuste periódico, visando à garantia da dedicação integral e exclusiva desses
proﬁssionais ao serviço de segurança pública.
(482 VOTOS)
15. 2.6. C – Rechaço absoluto à proposta de criação
do Ciclo Completo de Polícia. (446 VOTOS)
16. 4.23. A – Modernizar o inquérito policial num mecanismo ágil de investigação, de maneira a estipular instrumentos legislativos, diminuindo seu
caráter essencialmente cartorial, prevalecendo
a sua natureza jurídico-técnico-cientíﬁca para a
produção de provas com maior sustentabilidade
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no processo penal, e de tempo razoável para a
duração do inquérito e do processo, privilegiando
a eﬁciência, a resposta oportuna à sociedade e
combatendo a morosidade. (427 VOTOS)
17. 6.2 A – Garantir o acesso à justiça e assistência
jurídica gratuita àqueles em conﬂito com a lei, por
intermédio da implementação e fortalecimento
das defensorias públicas, assegurando maior
celeridade aos processos e aos benefícios da
Lei de Execução Penal. (339 VOTOS)
18. 3.2. A – Criar e implantar carreira única para os
proﬁssionais de segurança pública, desmilitarizada com formação acadêmica superior e especialização com plano de cargos e salários em
nível nacional, efetivando a progressão vertical e
horizontal na carreira funcional.(331 VOTOS)
19. 7.6. A – Criar mecanismos legais que garantam
recursos orçamentários e ﬁnanceiros mínimos
e proporcionais para adoção de políticas públicas na área de prevenção de acidentes. (313
VOTOS)
20. 1.13 A – Reestruturar o Conselho Nacional de
Segurança Pública e reformular os Conselhos
estaduais e municipais, considerando os princípios de democracia, representatividade, paridade, autonomia, transparência, e tendo como foco
principal o combate à corrupção, a prestação de
serviços de qualidade à população e a articulação permanente com as forças sociais. Para isso:
eleger seus membros bienalmente, por meio de
conferências e fóruns nos quais haja plena participação social; adequar suas ações às realidades locais e regionais, operando os instrumentos
democráticos de controle com monitoramento de
dados quantitativos e qualitativos das situações
de violência e ocorrências criminais; trabalhar em
ações de caráter consultivo, propositivo, ﬁscalizatório e deliberativo, adequando suas resoluções
às orientações e regulamentações do Ministério
da Justiça; manter estreita relação com todos os
conselhos da área de segurança e outros, de modo
a facilitar a articulação de ações; gerir todos os
seus recursos participativamente, cuidando para
que sejam efetivamente utilizados no alcance de
seus objetivos. Elaborar e aprimorar a estrutura
político-administrativa do Conselho Nacional de
Segurança Pública em harmonia legal com os
conselhos estaduais e municipais de segurança, considerando os princípios de democracia,
representatividade, paridade, autonomia e transparência, focado no combate à corrupção e na
qualidade de prestação de serviço a população.
(305 VOTOS)
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21. 3.20.B – Revisar, atualizar e democratizar os regulamentos e procedimentos disciplinares militares,
conforme o artigo 5º da Constituição Federal.
(304 VOTOS)
22. 6.52 A – Priorizar na agenda política, administrativa e ﬁnanceira dos governos para a estruturação
de um Sistema Nacional de Penas e Medidas
Alternativas, criando estruturas e mecanismos
nos Estados e o Distrito Federal, no âmbito do
Executivo, estruturando e aparelhando os órgãos da Justiça Criminal e priorizando as penas
e medidas alternativas, a justiça restaurativa e a
mediação de conﬂitos. (293 VOTOS)
23. 1.9. A – Criar, estruturar, implantar,compor, e fortalecer, democraticamente, Gabinetes de Gestão Integrada nos três níveis de governo, para:
promover a atuação conjunta e coordenada dos
organismos de segurança pública com entidades
públicas e privadas, respeitando e acatando as
diretrizes e deliberações dos conselhos de segurança pública. (283 VOTOS)
24. 4.4 A (+4.14) – Fortalecer e utilizar as Unidades
de Inteligência Policial como base para o desenvolvimento de ações direcionadas a alvos
especíﬁcos, visando a reduzir o impacto negativo da ação policial repressiva na comunidade
como um todo. Investir nas áreas de inteligência
e tecnologia de combate às organizações criminosas. Aperfeiçoar e integrar a rede de captação,
circulação, processamento e disseminação de
informações e conhecimento de inteligência de
segurança pública, além de promover intercâmbio nacional e internacional com outros órgãos
de inteligência, aperfeiçoando o sistema judicial
(254 VOTOS)?
25. 6.17 – Deﬁnir diretrizes norteadoras para a gestão
democrática do sistema prisional, estabelecendo
normas nacionais, com fortalecimento, reforma,
oﬁcialização e incentivo à criação de Conselhos
Penitenciários Federal, Estadual e Municipais
como instância deliberativa e órgão de ﬁscalização, de ouvidorias e de corregedorias do sistema,
com ampla composição e participação, com incumbência de fomentar a gestão compartilhada,
facilitar o controle social através de mecanismos
autônomos e paritários. (245 VOTOS)
26. 3.3. A – Instituir políticas de valorização, qualidade de vida, apoio biopsicossocial, ético e proﬁssional dos trabalhadores da área de Segurança
Pública. (228 VOTOS)
27. 4.13.B (+4.24) – Instituir, construir e aumentar o
número de delegacias especializadas e distritais
com atendimento a grupos vulneráveis e espe-
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ciais, com proﬁssionais especialistas em crimes
de intolerância social, capazes de desenvolver
ações de sensibilização e capacitação continuada dos policiais para atendimento e acolhimento
de vitimas, garantindo a elas e seus familiares
todos os seus direitos, bem como a eﬁciência no
programa de proteção a testemunhas e denunciantes. Para isso, se necessário, fortalecer abrigos, ações e programas de proteção a vítimas,
garantindo: a implantação de comitês gestores
em nível estadual e municipal de monitoramento
do pacto de enfrentamento à violência contra as
mulheres; a implantação das Delegacias Legais
e Delegacias da Mulher nos municípios ainda
não contemplados e unidades de perícia técnicocientíﬁca; realização de plantões de atendimento
durante o ﬁnal de semana e feriados; promoção
de programas para a erradicação da intolerância
e da violência de gênero, da pessoa idosa, de
crimes raciais, e contra GLBT. (220 VOTOS)
28. 1.29. B – Implantar, manter e aprimorar o Programa
Nacional de Segurança Pública com a Cidadania
(PRONASCI) em todos os espaços do território
nacional como política permanente de Estado.
(213 VOTOS)
29. 3.19. A – Prover os servidores da segurança pública
das prerrogativas constitucionais dos integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário.
(206 VOTOS)
30. 6.39 – Desvincular totalmente a custódia de presos, tanto provisórios como condenados, das
secretarias de segurança pública conforme as
recomendações internacionais. (205 VOTOS)
31. 4.9. A – Promover políticas que estimulem a construção de redes de atendimento intermultidisciplinar para grupos vulneráveis com unidades
especializadas dos Órgãos de segurança pública
e do sistema de justiça, com equipamentos adequados e proﬁssionais em quantidade suﬁciente,
dentro da ﬁlosoﬁa do policiamento comunitário,
respeitando a heterogeneidade dos diversos
grupos sociais, evitando abusos e intensiﬁcando o combate ao trabalho escravo, ao tráﬁco de
seres humanos, à exploração sexual de crianças
e jovens, à homofobia, ao racismo e à violência
familiar. (205 VOTOS)
32. 7.2. A – Estruturar e ampliar a rede do Sistema
de Prevenção, Atendimentos emergenciais e acidentes em todos os municípios do Brasil, priorizando os serviços aos municípios onde seja
reconhecido o risco de acidentes ou desastre.
(203 VOTOS)
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33. 5.41 A – Manter a maioridade penal em 18 anos
e o tempo de cumprimento de medidas sócioeducativas de acordo com a legislação vigente.
(200 VOTOS)
34. 4.6. B – Implementar uma Política Nacional de
Combate ao Crime Organizado para intensiﬁcar,
ampliar e realizar ações policiais qualiﬁcadas,
criar sistema de bloqueio de celulares e rádios em
presídios como medida de soberania e proteção
a toda a população, com vistas à redução da violência e criminalidade, e ao combate estratégico
do crime organizado de todos os tipos. Para isto,
se necessário, deve-se: identiﬁcar o ciclo criminal
de cada região, reforçar o policiamento rodoviário
e instalar postos policiais nas rotas do tráﬁco; criar
unidades especializadas integradas às unidades
de inteligência para atuarem em centros urbanos
e rurais, rodovias, portos, aeroportos e fronteiras;
envolver o Poder Judiciário, Ministério Público,
Polícias e outros órgãos nas ações; modernizar
o ordenamento jurídico; criar Varas Criminais
Especiais para o Crime Organizado; acabar com
a estrutura prisional criminalizatória e promover
punições severas. (199 VOTOS)
35. 6.7. B – Melhorar os serviços de saúde dos reclusos e proﬁssionais, atendendo às especiﬁcidades
de idade e gênero. Implantação do programa de
saúde da família com proﬁssionais de todas as
áreas, em número suﬁciente. Fornecer alimentação adequada. Construir hospitais penitenciários
em todos os estados. Considerar os princípios
de reforma psiquiátrica. Criação de CAPS para
tratamento dos dependentes de álcool, drogas
e pessoas com sofrimento mental, com participação familiar. (194 VOTOS)
36. 5.42. A – Fortalecer a Defensoria Pública, com
a sua estruturação em todas as comarcas do
país, como instrumento viabilizador do acesso
universal à justiça e à defesa técnica, bem como
criar os juizados especiais em âmbito nacional
e ampliar a efetivação dos já existentes, como
forma de aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
(187 VOTOS)
37. 5.28. A – Reaﬁrmar e cumprir o Estatuto do Desarmamento como política de Estado, observando a
efetivação dos convênios com os Estados-Membros para o recolhimento voluntário de armas, o
fortalecimento da ﬁscalização do uso de armas
pelo SENARM (Serviço Nacional de Registro de
Armas) e a integração dos sistemas de cadastro
de armas. (179 VOTOS)
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38. 1.2. A – Criar, reformular e estruturar, o funcionamento dos Conselhos de Segurança Pública nos
três níveis governamentais, assim como os Conselhos Comunitários, sendo espaços deliberativos
da Política de Segurança Pública, de forma paritária e proporcional (Sociedade Civil, Gestores e
Trabalhadores) integrando-os aos Gabinetes de
Gestão Integrada (GGI).(177 VOTOS)
39. 5.9. C – Instituir programas de prevenção primária
da violência, com foco nas áreas de, trânsito, saúde, educação, cultura, lazer, esporte, assistência
social e urbanismo para a intersetorialidade das
políticas de segurança pública e incentivando a
adoção da ﬁlosoﬁa de policiamento comunitário.
(170 VOTOS)
40. 4.22. A – Tipiﬁcações especíﬁcas de crimes cometidos contra proﬁssionais de segurança e operadores do direito no exercício ou não da função,
e contra seus familiares, com a revisão das leis
penais e processuais e segurança transformando
esses crimes em hediondos. (170 VOTOS)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos, agora, para usar a tribuna, o próximo
orador inscrito, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Mozarildo Cavalcanti está aqui. (Pausa.)
V. Exª está inscrito como Líder, Senador Arthur
Virgílio; nós já o anunciamos. Há, também, o outro Líder, Senador Osmar Dias. E estamos intercalando.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, peço que V. Exª me informe a sequência dos Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não.
O Senador Sérgio Zambiasi já falou. Depois vem
V. Exª, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Isso...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Líder forte que representa Brizola. Depois, o Senador Arthur Virgílio, que representa o Presidente José Serra.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pronto.
Agora, concedemos a palavra ao próximo orador
inscrito, o Senador Mozarildo Cavalcanti, que já se encontra na tribuna. S. Exª representa o Estado de Roraima, a boa visão do nosso País – não é nem Boa Vista.
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S. Exª é a grandeza da classe médica do nosso Brasil
e é, atualmente, o maior líder maçônico do Brasil.
Em seguida, falará o Senador Geraldo Mesquita
Júnior, pelo critério de alternância, para uma comunicação inadiável.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs. telespectadoras da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, anunciei ontem que gostaria
de ter feito um pronunciamento no dia 5 para registrar
os 21 anos da criação do meu Estado, Roraima. Infelizmente, não pude fazê-lo no dia 5 e não pude fazer
também ontem por causa de um assunto urgente, que
dizia respeito ao sequestro de um empresário de Roraima na Venezuela, segundo reportagem da revista
Veja, pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que sequestraram esse empresário e o teriam
levado para a Colômbia, exigindo resgate.
Hoje, aprovamos na Comissão de Relações Exteriores um requerimento, assinado por mim e pelo
Senador Augusto Botelho, solicitando informações ao
Ministro Celso Amorim, das Relações Exteriores, e
ao Ministro Tarso Genro, da Justiça, sobre esse caso,
porque não é possível que o Brasil se importe tanto
com problemas de outras nações, como é o caso de
Honduras, preocupe-se tanto com o Sr. Zelaya e não
se preocupe com um cidadão brasileiro que é sequestrado, segundo as informações, pelas Farc. E a esposa
está angustiada em Boa Vista, no meu Estado, porque
não tem notícia do paradeiro do seu esposo.
Portanto, quero registrar que já tomamos essa
providência, já aprovada pela Comissão de Relações
Exteriores. Mas quero dizer que também encaminhamos à Mesa, eu e o Senador Augusto Botelho, requerimentos idênticos, neste caso requerendo informações
formais aos dois Ministros: Tasso Genro, da Justiça, e
Celso Amorim, das Relações Exteriores.
No entanto, já ﬁquei preocupado, porque o Ministro Celso Amorim se apressou em defender as Farc
antes de procurar esclarecer a questão do cidadão
brasileiro de Roraima que está nessa situação.
Mas hoje, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, quero falar do aniversário do meu Estado. Dia 5
de outubro, completamos 21 anos de existência.
A Folha de Boa Vista, um jornal do meu Estado,
publicou um artigo da jornalista Vanessa Lima, é um
artigo curto, mas que diz tudo, com o título: “Constituição de 88 criou o Estado de Roraima”:
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“Roraima foi transformado em Estado no
dia 5 de outubro de 1988, com a promulgação
da Constituição Federal, por força de uma
emenda de autoria do então Deputado Federal
Mozarildo Cavalcanti, hoje Senador. (...)”
E aqui eu quero abrir um parêntese para explicar que essa emenda, na verdade, foi minha, do então
Deputado que foi Governador, falecido recentemente, Ottomar Pinto; da sua esposa Marluce Pinto, que
também era Deputada Federal; do Deputado Federal
Chagas Duarte, ex-Deputado atualmente; e dos Deputados do Amapá, já que conseguimos convencê-los a
assinar e apoiar a emenda, porque, inicialmente, não
queriam a transformação do Território em Estado, pois
achavam que ser Território era muito bom, visto que a
União pagava tudo: pagava o funcionalismo, pagava
as despesas de investimento, tudo; só não tínhamos
liberdade de escolher os nossos governadores, não
tínhamos independência para termos a eleição sequer
dos prefeitos, não tínhamos representação no Senado
e a nossa representação na Câmara era apenas de
quatro Deputados Federais.
Então, Vejam bem, até a transformação em Estado foi um ato parlamentar, Senadora Rosalba Ciarlini.
Se fôssemos esperar que o Governo Federal nos outorgasse essa emancipação política, ainda seríamos
Território Federal. Este talvez tenha sido o maior motivo
do fato – Senadora Rosalba Ciarlini, V. Exª é médica
também – de eu ter largado o exercício da Medicina
para me dedicar à política: não conseguia aceitar que
nós, roraimenses, nascidos lá, como eu, ou idos para
lá, como foi meu pai e os meus avós maternos, continuássemos sendo governados por governadores – mais
propriamente interventores – nomeados por Brasília,
que chegavam lá com todo o secretariado para nos
governar. E faço ressalvas, como já ﬁz várias vezes,
de que muitos desses governadores foram muito importantes para o então Território de Roraima – mesmo
os do ciclo anterior à época dos militares, como os
posteriormente à época dos militares.
Na época dos militares, posso citar aqui os que
ﬁzeram um grande trabalho por Roraima, que foram
os Governadores Hélio Campos e Ottomar Pinto, que,
inclusive, chegou a ser, posteriormente, o primeiro
governador eleito do Estado de Roraima, tendo sido
eleito por mais três vezes.
Mas é certo que aquele modelo de território não
atendia realmente ao desejo de nós sermos cidadãos
e cidadãs brasileiras por inteiro.
Continua o artigo da jornalista Vanessa:
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A transformação de Território Federal foi
com base no artigo 14 (Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias) da Constituição
Federal. O primeiro Governador eleito foi Ottomar de Sousa Pinto, falecido em 2007, que
governou [a primeira vez, lógico] de 1991 a
1994.
O Estado de Roraima é formado por 15
municípios, todos de grande extensão. Ocupa
uma área geográﬁca de 224.298,98 km2, o
que representa 2,6% da superfície brasileira
e 4% da Amazônia Legal, aproximadamente.
Metade de seu contorno territorial faz limite
com fronteiras internacionais: Venezuela, ao
norte, e Guiana, a nordeste.
Isso aqui é muito importante frisar...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permitame, Senador?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Logo em seguida, com muito prazer, Senador Arthur Virgílio.
Agora nós estamos discutindo, inclusive, a entrada da Venezuela no Mercosul e nós precisamos – nós
de Roraima, principalmente – debater esse assunto e
temos debatido com muita serenidade. Nada de paixão, nada de pressa.
Eu tenho dito que, como Senador por Roraima,
acho que a Venezuela tinha que ter entrado logo que
se constituiu o Mercosul. Mas, como Senador da República, eu acho que a Venezuela tem que cumprir
determinadas cláusulas para que entre direito e que,
inclusive, nós aprovemos uma resolução para que,
amanhã, quando o Peru quiser entrar, quando a Colômbia quiser entrar, nós tenhamos já normas claras para
aprovarmos aqui a adesão desses outros países.
Mas, antes de conceder um aparte do Senador
Arthur Virgílio, eu quero concluir o artigo da jornalista
Vanessa Lima, que diz:
Conforme o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), a população do
Estado era de 324.397 habitantes em 2000,
saltando em 2003 para 357.302 habitantes,
e atualmente 406 mil habitantes, com forte
concentração nas zonas urbanas, principalmente em Boa Vista, onde vivem 61,82% da
população.
A taxa de crescimento populacional é
considerada alta em termos de Brasil, cerca
de 4,5% ao ano, no período 1991/2000, contrastando com uma densidade demográﬁca de
1,44 hab/km2, considerada baixa em relação
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aos contextos nacional e regional. A composição da população reﬂete os ﬂuxos migratórios
observados na região ao longo da história de
sua ocupação, merecendo destaque a participação da população indígena nesse contexto,
cerca de 13%, atualmente.
E ainda a nordestina, que é quase o restante da
população. Quem não é nordestino lá é ﬁlho de nordestino. Também há o registro de muitos sulistas do Rio
Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina.
Quero, então, ouvir o Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, ouço V. Exª falar do seu Estado
de Roraima com muita paixão, sempre. Essa é uma
marca que me liga muito a V. Exª, porque é o sentimento que nutro em relação ao meu Estado. Em relação
ao seu, tenho também uma relação de amor porque,
quando o Amazonas tinha Roraima como um dos seus
municípios, meu avô foi juiz em Boa Vista. Depois de
juiz, foi desembargador, Desembargador Arthur Virgílio.
Há, inclusive, uma rua, que tive a honra e a emoção de
percorrer mais de uma vez, com o nome dele. Mais eu
gostaria de aproveitar o discurso percuciente e clarividente de V. Exª para, aproveitando a lembrança que
V. Exª fez do nosso querido, saudoso, companheiro e
amigo, o Brigadeiro e Governador Ottomar de Sousa
Pinto, dizer aqui do meu apreço, da minha saudade,
do meu respeito por aquele homem público que fez
muito do que Roraima é hoje. O seu talento de administrador e a sua capacidade de articulação política
com a sua capacidade de amar aquela terra onde ele
não nascera, uma ﬁgura admirável que V. Exª lembra
a todo o momento e lembra em boa hora, uma marca
de novo no caráter e no coração do Senador Mozarildo
Cavalcanti. Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Muito obrigado, Senador Arthur Virgílio, V. Exª lembra
que nós temos uma rua com o nome do seu avó. Por
sinal, essa rua passa justamente ao lado do terreno da
minha casa. E nós conhecemos a história dele como
juiz lá em Roraima, quando nosso território ainda pertencia ao Amazonas.
E é bom frisar aqui que Roraima era do Estado
do Amazonas; foi transformado em território federal
pela visão de estadista de Getúlio Vargas, em 1943.
À época da criação do território, os cidadãos lá até
tomaram um susto, porque nunca tinham ouvido falar
na ﬁgura de território federal, ou seja, eles deixaram
de ser de um Estado para ser de um território federal.
E o que nós vimos é que o modelo de território federal foi importante, porém muito prolongado. Foram 45
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anos, Senador Geraldo Mesquita, como território federal, porque convinha ao Governo Federal manter
o território como uma espécie de departamento de
um ministério, chamado Ministério do Interior. Dessa
forma, tinha mais cargos para nomear seus aliados e
suas conveniências.
Eu, inclusive, defendo que se possam criar novos
territórios no Brasil, desde que com prazo certo para
existir, com investimentos garantidos e, ao término
desse tempo, ou se transforme em Estado ou volte ao
Estado a que pertencia, não ﬁcando indeﬁnidamente
como território federal.
Eu queria, Senador Mão Santa, com um pouquinho de tolerância de V. Exª, dizer que, antes da promulgação da Constituição e a conseqüente transformação de Roraima e Amapá em Estados, no primeiro
ano do meu primeiro mandato como Deputado Federal
– e disse que um dos motivos de eu sair da medicina
para a política foi este –, eu apresentei, em 1983, um
projeto de lei complementar justamente propondo a
transformação de Roraima em Estado.
Mas muitos projetos que a gente apresenta não
andam quando o Governo Federal não quer, e esse
foi um que não andou. Roraima só foi transformada
em Estado na Constituinte, porque nós nos unimos
– Roraima, Amapá e os parlamentares do Tocantins,
notadamente Siqueira Campos – e condicionamos
votar certas matérias do interesse, por exemplo, de
São Paulo à aprovação da transformação de Roraima
e Amapá em Estados e da criação do Estado de Tocantins, criado na mesma época.
Senadora Rosalba, com muito prazer, ouço V.
Exª.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Mozarildo, eu quero me associar a V. Exª neste momento em que comemora mais uma data tão importante para o seu Estado, um marco na história de seu
desenvolvimento. V. Exª mostra a força desse povo
que o elegeu e que V. Exª tão bem aqui representa
e defende. Nós somos aqui testemunhas permanentes da sua luta em favor do seu Estado. E isso só foi
possível porque de Território ele foi transformado em
Estado, e foi transformado por uma ação parlamentar.
Neste momento, a gente vê a força que tem o Parlamento, a representação que nós aqui trazemos, que
é do nosso povo, representação que vem pela decisão livre e soberana do povo. E aqui nós estamos em
sua defesa, como tem feito V. Exª todos os dias nesta
Casa. Parabéns.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Obrigado, Senadora Rosalba.
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Senador Mão Santa, eu gostaria de ouvir ainda
o Senador Augusto e a Senadora Fátima, pedindo,
contudo, ao Senador Augusto, com a sua gentileza de
praxe, que nós ouçamos primeiro a Senadora Fátima,
com muito prazer.
A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Obrigada,
Senador Mozarildo, Senador Augusto Botelho. Senador
Mozarildo, eu também quero fazer minhas as palavras
da Senadora Rosalba e parabenizá-lo pela...
(Interrupção do som.)
A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – (...) tão
importante data para o Estado de Roraima. Senador
Mozarildo, pedi para aparteá-lo também para fazer um
agradecimento. Ontem, nós, do Estado de Rondônia,
vivemos um dia muito importante, que foi a aprovação, em segundo turno, na Câmara, da PEC nº 483,
de minha autoria. Eu não esqueço nunca o quanto V.
Exª contribuiu com esse processo lá na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, como Relator. E
contribuiu justamente por conhecer a realidade de um
ex-território. Então, quero lhe agradecer muito. Sempre
que menciono essa matéria, no meu Estado, falo sobre
a importância da sua participação na relatoria, porque,
antes, tínhamos inclusive um relatório que apresentava
parecer pela inconstitucionalidade da matéria. Então,
Senador Mozarildo, quero dizer, em nome da população do Estado de Rondônia, o meu muito obrigada
por essa contribuição tão importante que V. Exª deu.
E, mais uma vez, parabéns pelo seu pronunciamento
e parabéns para o Estado de Roraima!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Obrigado, Senadora Fátima Cleide. Tive muita honra
de ser o Relator dessa PEC de sua autoria, que fez
justiça a Rondônia. Tenho certeza de que agora o Estado vai viver um novo momento, a partir da promulgação dessa emenda.
E quero também dizer da minha felicidade em
receber um aparte de V. Exª, porque V. Exª também
vem de um ex-território; viveu uma experiência um
pouco diferente da nossa, mas era um ex-território. O
Estado de Rondônia foi criado por decisão do governo
militar, mas foi inclusive também um reforço para que
pudéssemos lutar na Constituinte pela transformação
de Roraima em Estado.
Senador Augusto Botelho, com muito prazer,
ouço V. Exª.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Mozarildo, V. Exª está prestando homenagem
ao nosso Estado, que alcançou a maioridade. E, como
gosta de dizer, nós, os Senadores...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – (...)
de Roraima temos que fazer isso mesmo, homenagear
nosso Estado. E quero dizer que acreditamos na nossa gente, que gostamos da nossa gente; gostamos da
nossa terra. Amamos Roraima. Por isso é que toda hora
a gente fala em Roraima e toda hora estamos lutando
por ela aqui. Tenho certeza de que V. Exª vai continuar
prestando grande serviço ao nosso Estado e lutando
pelos direitos dos roraimenses. E vou fazer referência à sua PEC, que está lá também com o objetivo
de tentar corrigir uma distorção que existe no nosso
Estado, parecida com essa de Rondônia. Esperamos
que ela seja aprovada também para que as pessoas
que foram injustiçadas recebam ﬁnalmente a justiça.
Assim como V. Exª, acredito em Roraima, acredito no
povo de Roraima. Por isso, lutamos e vamos ver nosso Estado mudar, ﬁcar diferente e se tornar um dos
Estados produtores de conhecimento neste País, se
Deus quiser.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Senador Augusto, agradeço a V. Exª o aparte e quero
até dizer o seguinte: V. Exª falou da PEC; na verdade,
uma proposta de emenda constitucional que vai corrigir uma injustiça. E V. Exª foi o Relator da PEC de
minha autoria.
Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, ﬁcou estabelecido que os funcionários federais – porque,
na época, era território federal – passariam a compor
um quadro em extinção; isto é, nesse quadro ninguém
mais entrava e dele só se saía por aposentadoria, por
morte ou por pedido de demissão. Mas ninguém mais
poderia entrar nesse quadro – um quadro, portanto,
em extinção. Só que, entre a promulgação da Constituição, em 1988, e a efetiva implantação do Estado
com a posse do governador eleito e a promulgação
da Constituição estadual, um grupo de funcionários
públicos não recebeu amparo...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
(...) nem da Constituição Federal de 1988, nem da Constituição Estadual. Ou seja, Senador Geraldo Mesquita,
ﬁcaram no limbo! Milhares de pessoas ﬁcaram no limbo,
Senador Expedito! Quer dizer, os que estavam até 1988
com cinco anos passaram a compor um quadro em extinção; os que não tinham ainda cinco anos e que não
passaram a funcionários estaduais, com a promulgação
da Constituição do Estado, foram para o espaço.
Então, não é possível não corrigir essa distorção.
Apresentei essa proposta de emenda à Constituição,
que é de 2006 – até com atraso, mas apresentei, porque antes tarde do que nunca –, e o Senador Augusto
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Botelho acabou de relatar a emenda. Será outra batalha, como V. Exª e a Senadora Fátima Cleide enfrentaram aqui, porque é difícil convencer a burocracia dos
Ministérios – o do Planejamento e Gestão, principalmente – que fazer justiça...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
(...) a essas pessoas é difícil, porque elas pagam para
ser brasileiras, porque quem mora em Roraima, lá no
extremo Norte do Brasil... E, aliás, o extremo Norte,
repito, não é o Oiapoque, como ainda falam muitas
ﬁguras ilustres. O extremo Norte do Brasil é o Monte
Caburaí, a mais de 30 quilômetros acima do Oiapoque. Quem mora no extremo Norte, ou mesmo quem
mora no Amapá, quem mora em Rondônia, paga um
tributo muito alto para ser brasileiro.
Não posso acreditar que o Governo Federal continue a tratar os Estados que foram criados pela Constituição como se fossem territórios federais. Ou seja:
não querem dar a emancipação e a maioridade como
Estados membros da Federação.
Senador Mão Santa, quero concluir, para não
abusar mais da paciência de V. Exª, pedindo que sejam transcritas como parte do meu pronunciamento
algumas matérias que têm aqui, com dados sobre meu
Estado, a história do Estado...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
(...) até mesmo a explicação do que signiﬁca a palavra
“Roraima”, que muita gente não conhece.
E quero até aqui fazer um convite a todos os brasileiros, que tanto reclamam de que os estrangeiros
cobiçam a Amazônia: quero convidar os brasileiros do
Sul, do Sudeste, do litoral do Nordeste a cobiçarem
também a Amazônia, a cobiçarem no bom sentido. Vão
lá conhecer a Amazônia, vão lá visitar, vão passar uma
semana de férias em um hotel de selva ou lá nos lavrados do meu Estado, na fronteira com a Venezuela!
Vão conhecer esse Brasil, que, infelizmente, ainda é
muito desconhecido dos brasileiros.
Quero terminar dando os parabéns a todo o povo
de Roraima pelos 21 anos de emancipação para a
condição de Estado, que completamos no dia 5 próximo passado.
Obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Agora, haveria uma comunicação inadiável com o
Senador Geraldo Mesquita Júnior. Mas S. Exª cedeu
a vez ao Senador Osmar Dias, que é um Líder, que
também está na ﬁla. Estamos alternando.
Senador Osmar Dias, representante do Paraná
pelo PDT.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço ao Senador Mesquita, porque ele
entendeu minha necessidade de falar agora; tenho que
pegar o avião para viajar. É claro que todos nós temos
compromissos, mas agradeço ao Geraldo Mesquita
por essa gentileza.
O assunto que me traz hoje à tribuna, Sr. Presidente, é gravíssimo, muito grave! V. Exª está acostumado a me ver falar aqui sobre programas sociais,
educação, agricultura. Mas hoje tenho que falar sobre
um assunto pesado e que traz, principalmente para
meu Estado, em uma circunstância atualíssima, uma
preocupação da maior proporção: a insegurança da
população.
No ﬁnal de semana, Sr. Presidente, houve uma
chacina em um bairro de Curitiba – uma chacina num
bairro de Curitiba! –, no bairro Uberaba, em que nove
pessoas foram fuziladas por bandidos: trabalhadores,
mulher, uma criança de cinco meses.
O Deputado Wilson Picler, meu companheiro de
partido, que está aqui – estávamos conversando agora
sobre a necessidade de todos nós nos unirmos para
buscarmos solução –, tem participado comigo de reuniões no Estado inteiro. E S. Exª sabe que este assunto
é o mais reclamado pela população do Paraná: a segurança pública. Mas, agora, passou da conta, acendeu a
luz vermelha, a coisa está feia, e não dá mais pra ﬁcar
discutindo! Temos que tomar providências, e elas têm
que ser imediatas. Não dá mais pra esperar.
Imaginem que há bairros em Curitiba, hoje, onde
a comunidade vive sob a ordem do toque de recolher,
Senador Paim! E, até olhando para V. Exª, vou dar um
dado aqui: nos últimos sessenta dias, a região metropolitana de Curitiba teve um número alarmante de 387
pessoas assassinadas; na região metropolitana de
Porto Alegre, 182 – e já é muito, já é uma proporção
preocupante –, mais que o dobro em Curitiba! Uma
cidade que era tranquila, pacíﬁca e, de repente, explode essa violência. E qual é a causa principal? Está
lá a droga, o crack; estão lá os traﬁcantes. Para eles,
nós temos que ter o rigor da lei, e não dá pra amolecer, Sr. Presidente!
Tem de ter o rigor da lei, porque, agora, não dá
para ﬁcar cobrando: “Ah, mas esse problema é do Estado”. Esse problema é do Estado, esse problema é do
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Município, esse problema é da sociedade, esse problema é de todo o mundo. Ficar esperando, achando:
“Ah, hoje, o contingente da Polícia Militar, no Paraná,
é de 17 mil homens, quando deveria ser de 28”... Será
que se puserem 28 mil, 30 mil, 40 mil vão resolver o
problema? Creio que não vão resolver o problema.
Em Curitiba e na região metropolitana, o contingente era de 4.850 em 2003. Hoje, é de menos de
três mil – caiu para a metade, praticamente. A população multiplicou-se várias vezes nesse período e, lá,
faltam policiais. Devem ser contratados mais policiais
qualiﬁcados, treinados, capacitados para a função e
isso não se faz de uma hora para a outra: tem de abrir
concurso, tem de treinar. Isso leva um ano. Então, tem
de começar.
O Governo do Estado anunciou, agora, a contratação de mais dois mil homens. O Estado precisa de
muito mais do que isso, mas não é só isso que vai resolver o problema. Temos de atacar, sim, agora, fazer
a repressão porque a situação já está feia, não tem
como mais contemporizar.
As drogas não são plantadas no Paraná ou fabricadas no Paraná. Elas vêm de fora. Então, o Exército tem de ser chamado para que, na fronteira ou nas
fronteiras do Brasil com países que têm esse produto
para fornecer aos traﬁcantes, o Exército e a Polícia
Federal aumentem os seus contingentes e façam o
policiamento de fronteira, que é uma responsabilidade
do Exército e da Polícia Federal.
Falam: “Ah, mas o Exército tem de se fazer presente quando tem uma guerra”. Mas nem a guerra do
Iraque matou tanta gente como está morrendo. Quarenta e nove corpos passaram pelo IML de Curitiba
no ﬁnal de semana. Quarenta e nove corpos! Isso
é muita coisa! Quarenta e nove pessoas morreram
assassinadas, oito, nove numa chacina só, principalmente pela desgraça da droga que está ingressando
no seio da família, porque traﬁcantes estão tendo espaço para isso.
Mais polícia? Sim, mais polícia. Mais Exército na
fronteira? Sim, mais Exército na fronteira. Mais Polícia
Federal? Também, mas temos de criar um novo modelo de segurança. Esse novo modelo de segurança
passa, Sr. Presidente, também pela incorporação da
chamada Polícia Comunitária.
A Polícia Comunitária começou em 1879, no Japão, e lá ela foi crescendo. Hoje, são 6.500 os kobans
espalhados pelo país – casas em que o policial mora
com sua família, mas convive, ali, com a comunidade local. As pessoas sabem que ali tem um policial
percorrendo as ruas, oferecendo segurança a pé, de
bicicleta, seja lá como for. Nós temos, no Canadá, um
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modelo a respeito do qual faço questão de ler, porque
é curtinho, e que foi criado há 20.
Vou ler um pedaço:
“A implantação da Polícia Comunitária
no Canadá levou 20 anos e demandou medidas de natureza administrativa, operacional,
mas, principalmente, a mudança na ﬁlosoﬁa
do trabalho com nova educação de todos os
policiais.
Metodologia:
Base territorial: as cidades são divididas
em distritos policiais e os distritos em pequenas
vizinhança. Transmite-se à população a ideia
de que a polícia está sempre perto. Em muitos
bairros, o policial circula de bicicleta.
Como é operacionalizada? “A população participa de todas as decisões da polícia. Acredita-se que o
poder vem junto com responsabilidade”. Eu vou repetir
essa frase: “O poder vem junto com responsabilidade”.
Quanto mais responsabilizar, quanto mais envolver
a comunidade, quanto mais integrar a comunidade
nessa luta contra a droga e contra a violência, mais
sucesso nós vamos ter no combate a ela, porque “o
poder vem junto com responsabilidade”. No momento
em que a comunidade se sente responsável também,
ela vai agir para ajudar.
“O policial se orgulha de não usar a violência. Ele sabe receber e distribuir sorrisos.
A participação é a palavra-chave na relação
polícia-cidadão. O policial se aproxima sem
ser chamado, procurando ser útil e orientando as pessoas”.
O grande salto foi a polícia comunitária canadense
ter entendido que é preciso trocar o vício pelo esporte,
o vício pela arte, o vício pela cultura, o vício pela educação, o vício pelo estágio, o vício pelo trabalho.
Aqui está o grande desaﬁo que nós temos: envolver a sociedade, organizar a Polícia Militar, aumentando
o seu contingente, organizar as polícias municipais para
que elas façam parte da polícia comunitária, porque
o conceito de polícia comunitária não é a polícia que
está lá, junto com a comunidade, é a comunidade se
integrando à polícia.
São os conselhos sociais, os conselhos tutelares, que devem ser integrados. Não só ﬁscalizar, mas
ajudar, colaborar com a polícia, dar ao policial estímulo
para que ele sinta orgulho de estar ali, cumprindo uma
tarefa indispensável para todas as famílias.
Quando um viciado em droga é acudido, é socorrido pela sociedade e retirado dessa situação, aquela
obra que está sendo realizada ali é uma grande obra
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social e os índices de violência e criminalidade estarão
sendo reduzidos concomitantemente.
Não dá para falar só em combater e em reprimir.
Nós temos de falar em chegar antes, em prevenir. Aí,
vou voltar a repetir aquilo que o Senador Cristovam,
outro dia, me disse: “Olha, você está falando de um
degrau social”. É isso, temos de criar isto: a educação em tempo integral, para as crianças aprenderem,
desde cedo, o que é ser cidadão, saber o que é direito, mas saber o que é responsabilidade, ter noção de
informática, poder praticar lazer, esporte desde cedo.
Vêm, aí, as Olimpíadas. Vamos contaminar de forma
positiva as crianças e os jovens para que, através da
prática do esporte, eles possam estar livres...
(Interrupção do som.)
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – ...desse que,
hoje, é o mal que assusta todas as famílias. Uma família que tem alguém que tem o vício da droga, com
certeza, não vai ser uma família feliz, vai viver preocupada, vai viver com medo.
Mas o Estado também tem de ter, além da educação em tempo integral, a responsabilidade de criar
estruturas e instrumentos, recursos humanos para
retirar essas crianças, esses jovens, aliás, que ingressaram no vício, e devolvê-los à sociedade com o pensamento voltado para o trabalho, para a escola, para
a constituição de uma família. Aí, nós vamos precisar
de menos polícia, menos cadeia, menos justiça para
julgar aqueles que estão, hoje, na cadeia.
Recebi, hoje, um e-mail indignado de uma pessoa dizendo: “Senador, presos recebendo pecúlio, recebendo até R$600,00 para sustentar os seus ﬁlhos
que estão soltos? Vocês não vão fazer uma lei para
aqueles que foram assassinados e deixaram as suas
famílias, para que as suas famílias também recebam
esse pecúlio?”.
Pois bem, vamos estudar fazer essa lei, mas nós
temos de trabalhar muito para criar oportunidades para
os jovens, para que, com oportunidades, eles estejam
na escola estudando, com a obrigação de fazer um
estágio, de preferência, quando estiverem fazendo
o ensino médio. Na escola e no estágio, eles serão
capacitados para que, um dia, eles possam abraçar
uma proﬁssão, formar uma família e para que a sua
família não tenha ninguém correndo o risco que eles
estão correndo, o de ingressar nessa desgraça que é
o vício da droga, porque essa é que traz a desgraça
da violência e da criminalidade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra, o Senador Geraldo Mesquita, para
uma comunicação inadiável. Em seguida, como orador
inscrito, Cristovam Buarque.
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Senador Mão Santa, meu preclaro
amigo, Srªs e Srs. Senadores, agradeço muitíssimo
ao Senador Expedito a compreensão e a cessão para
que eu possa falar.
Quero falar, Senador Expedito, sobre a greve dos
bancários, Mas antes eu quero enviar uma mensagem
para os meus conterrâneos que estão lá em Feijó apreensivos. Deixe-me contar uma historinha.
O Prefeito de Feijó, do PT, foi cassado por compra
de voto, corrupção eleitoral, pela Justiça Eleitoral do
meu Estado. Recorreram aqui para permanecerem no
cargo. Não houve acolhimento, mas há mais um recurso
especial. Acabo de receber, está aqui no meu celular,
uma mensagem que eu quero inclusive ler. É de um
correligionário lá no Estado, o ex-Vereador Pelé, que
concorreu como candidato a Vice-Prefeito. E o povo de
Feijó sabe que eles não perderam a eleição, é porque
a eleição foi tomada de fato. Mas a população de Feijó
está apreensiva com boatos e comentários envolvendo... O Pelé diz aqui:
“Senador, eles estão apostando dinheiro
como vão voltar ao cargo daqui para segunda-feira. Hoje, o Secretário de Educação deles disse em uma entrevista que o Juarez [o
Prefeito cassado] estará de volta ao cargo até
segunda. Disse ainda que estão mexendo com
o Lula para que isso aconteça.”
Eu queria apenas tranquilizar a população de
Feijó. Agradeço, inclusive, a mensagem que me enviou
o Vereador Pelé. Mas eu queria tranquilizar a população de Feijó, Senador Mão Santa, dizendo a todos,
homens, mulheres, jovens, que estão lá apreensivos,
que a Justiça do nosso País não se submete a pressão política, é um Poder à parte.
Se, eventualmente, a Justiça decidir favoravelmente pelo retorno ao cargo do Prefeito, isso é consequência do exame de um procedimento judicial, e
jamais de pressão política.
As pessoas em Feijó têm que se tranquilizar. A
tendência é que seja mantida mesmo a cassação do
Prefeito Juarez e que, em breve, a gente esteja realizando mais uma eleição no Município de Feijó. E,
dessa vez, eu creio que a chapa Dindim e Pelé será
eleita e consagrada pelo povo de Feijó. Esse é o sentimento que tenho.
Eu queria tranquilizar os meus conterrâneos de
Feijó, terra onde nasceu meu pai, para que encarem
essas provocações com absoluta naturalidade, porque
isso faz parte do jogo. É um jogo meio baixo, mas faz
parte. Bom, ponto nesse assunto!
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Senador Mão Santa, recebi um e-mail emocionado
de um bancário que relata uma situação lamentável.
Os bancários estão em greve já há quase quinze dias
ou mais. Ao mesmo tempo – Veja como são as coisas
–, recebo um e-mail do Presidente da Assembleia Legislativa do meu Estado, que diz:
“A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, considerando a greve
nacional dos trabalhadores bancários em todo
o País, que já se alonga por quatorze dias, e
que esse impasse entre trabalhadores e banqueiros ocasiona enormes prejuízos ao povo
brasileiro e que as entidades representativas
dos trabalhadores e dos empregados estão
entabulando negociações, solicitamos a V. Exª
total empenho no sentido de acompanhar as
negociações e ajudar na resolução do referido impasse.”
Como é que posso ajudar nisso? Fazendo um
apelo aqui, Senador Mão Santa, aos banqueiros. Os
bancários, Senador Expedito, lembram-me muito os seringueiros. Da década de 80 para cá, ou até a década
de 80, a gente, quando tinha uma operação bancária
para fazer, recorria a um bancário ou a uma bancária.
Nossa interlocução era essa. Hoje a nossa interlocução é com uma máquina. Os bancos se automatizaram
e a ﬁgura do bancário, Senador Mão Santa, Senador
Paim – que é um sindicalista –, em face da automatização dos bancos, tem virado uma ﬁgura secundária.
É um absurdo que isso aconteça. A população tem
de entender que por detrás de uma máquina daquelas há pessoas, pais de família, mães de família, que
alimentam a máquina.
Estamos, como quem diz, banalizando uma situação que não deve ser banalizada. Da década de 80 para
cá milhares e milhares de bancários foram demitidos.
Os que permanecem em atuação estão em condições
muito difíceis, muito difíceis. O piso salarial é baixíssimo. Nas negociações, os bancos usam a pressão que
podem exercer pelo fato de estarem automatizados,
usam e abusam dessa condição para explorar, de forma indevida, uma categoria que prestou e tem prestado relevantes serviços ao País, que são os bancários.
Por todo o País os bancários estão paralisados, aﬂitos,
pedindo uma recomposição salarial mínima que seja,
para fazer face às obrigações da vida.
Eu estava dizendo aqui, Senador Arthur Virgílio,
que tem acontecido com os bancários o que aconteceu
com os seringueiros. Quando estávamos no auge da
produção de borracha, os seringueiros, mesmo naquela
condição difícil de vida, eram de certa forma valorizados. Hoje quase ninguém se lembra dos seringueiros.
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E há muitos milhares ainda na nossa terra, no Acre, no
Amazonas, em Rondônia, por ali, produzindo borracha.
Mas ninguém dá mais a mínima para eles, porque hoje
há seringais de cultivo, a Ásia produz borracha e por aí
vai. Os bancários, depois da automatização dos bancos,
viraram os seringueiros. Eles viraram os seringueiros!
É como se eles não existissem mais.
A população brasileira tem que colocar para fora
todo o seu sentimento de humanidade e compreender
que essa é uma categoria importante e sempre será,
apesar das dezenas e milhares de demissões que tem
ocorrido. Mas será sempre uma categoria importante
a serviço da sociedade brasileira.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite
V.Exª permite um aparte?
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Concedo o aparte, com muito prazer, Senador
Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª faz um
discurso oportuno, porque, no Brasil, as coisas andam
tão banais e há uma euforia que entorpece a tantos,
que parece que não há a greve dos bancários, que
tem causado tantos transtornos às pessoas individualmente, às empresas e ao coletivo dos brasileiros. V.
Exª tocou em um ponto que é muito caro à sua região
e à minha, ao seu Estado e ao meu, que é a questão
dos seringueiros. Hoje, nada impede que se tome uma
atitude de governo no sentido de retomar a produção
de borracha, inclusive permitindo o plantio e não mais
a coleta natural. Essa grande empresa brasileira que
é a Embrapa pratica hoje, Senador Mão Santa, uma
enxertia de copa que permite que uma árvore da hevea
brasiliensis, uma seringueira, ﬁque em frente a outra,
perto de outra, sem que o mal das folhas, o microcyclus
ulei contamine a que está ao seu lado. Qual foi a nossa
grande desvantagem em relação à Malásia? Quando
os ingleses – essa é a verdade – furtaram as nossas
sementes e as levaram para a Malásia, que era uma
colônia inglesa àquela altura, eles passaram a produzir em maior escala do que nós porque nós dependíamos do cultivo. E, com aquela irregularidade que a
ﬂoresta obriga, uma aqui outra acolá... Eles ﬁzeram
plantation, organizaram plantations com produtividade
enorme. Hoje, nós podemos fazer isso. A Embrapa garante tecnologia para se plantar a hevea brasiliensis e
defendê-la do microcyclus ulei, o mal das folhas. Nós
temos hoje a borracha sintética servindo para a maioria
das aplicações que exigem a ﬁgura da borracha mas,
por exemplo, pneu de avião não se faz com borracha
sintética; tem que ser borracha natural.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Luva cirúrgica.
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O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Exatamente,
luva cirúrgica. Tem muita aplicação, ou seja, ainda há
a possibilidade de se ter uma indústria. E dizer que o
seu Estado ou o meu passaria, um ou outro, a depender exclusivamente dessa economia seria um exagero
e seria talvez uma insensatez, mas negar que isso aí
possa ser um dos dedos das nossas economias me
parece que é falta de vontade política dos governos. A
Embrapa está aí para oferecer maravilhosas tecnologias, como por exemplo essa, que se existisse naquela
época, o Brasil não teria perdido a disputa que travou
com a Malásia. Hoje, nós estamos prontos para disputar naquilo que ainda couber de aplicação da borracha
natural, porque grande parte do mercado hoje se ocupa
através da borracha sintética. Meus parabéns a V. Exª
pelo discurso, como sempre, prenhe de muita sensibilidade social e de muito amor pela sua terra.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Muito obrigado, Senador. V. Exª antecipou
um assunto que eu me comprometi a trazer amanhã
a esta tribuna. Mas eu lembrei aqui a ﬁgura do seringueiro porque o bancário de hoje me lembra a ﬁgura
do seringueiro, que foi e vem sendo, ao longo do tempo, em razão de outros fatores, relegado, esquecido,
abandonado. Isso está acontecendo com os bancários.
A sociedade brasileira precisa abrir os olhos.
Tenho aqui uma solicitação assinada pela maioria dos Deputados Estaduais da minha Assembleia
Legislativa, Senador Paim, e o e-mail de um bancário,
um e-mail emocionado. Ele conta aqui o drama vivido
por milhares e milhares de bancários no País. É necessário que a sociedade brasileira compreenda essa
mazela que hoje paira sobre a cabeça de uma grande
categoria de trabalhadores e trabalhadoras deste País,
que são os bancários.
Senador Paim, com muito prazer, concedo um
aparte a V. Exª, para encerrar a nossa fala.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Mesquita Júnior, anteontem, eu acabei falando exatamente do mesmo tema que V. Exª traz: a greve dos bancários. Eu dizia que para o salário mínimo está previsto
um reajuste, para 1º de janeiro, de 9%; o Bolsa Família
teve um reajuste de 10%; a maioria das categorias que
negociaram nesse período teve a inﬂação e praticamente o PIB, que é mais 5%. Dizia eu que estamos
avançando em nosso próprio projeto aqui, e o Governo
reconhece que todos os aposentados e pensionistas
têm que ganhar a inﬂação mais o aumento real. Nós
estamos brigando pelos 5%, mas o Governo reconhece
que dá para chegar a 3%. E eu estranho que os banqueiros, que tiveram um lucro fabuloso, com certeza
maior que 90% ou 100% dos empreendedores deste
País que não são do setor, não querem dar um rea-
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juste de 5%. Os bancários estão pedindo um reajuste,
acima da inﬂação, de 5%. Eu poderia lembrar o Supremo Tribunal Federal, onde os salários eram em torno
de R$25 mil e agora passaram para R$26 mil, quase
R$27 mil. Tiveram um reajuste de 9%. Por isso, quero
cumprimentar V. Exª. Estou acompanhando com todo
carinho esse movimento dos trabalhadores bancários,
e vou na mesma linha do que ﬁz anteontem. Quero me
somar a V. Exª neste momento, que só reforça que é
inaceitável que aqueles que mais faturaram em toda
a história deste País, e sempre, não é só neste ano,
se neguem a dar o mesmo percentual de reajuste que
é dado ao mínimo e que a maioria das categorias estão recebendo de seus empregadores. Por isso, meus
cumprimentos a V. Exª. Eu sou daqueles que apostam
ainda... Não é que aposto, mas acredito que os banqueiros, que se sentaram ontem em uma rodada de
negociação, irão se sentar novamente e chegarão a
esse patamar. É o patamar mínimo, 5% é só o que eles
estão pedindo. Parabéns a V. Exª.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Muito obrigado, Senador Paim.
Para encerrar, Senador Mão Santa, estão aqui
o apelo dramático de um bancário e a solicitação de
uma bancada inteira de Deputados Estaduais.
São duas pontas de um mesmo problema, Senador Arthur, que aﬂige a população brasileira, aﬂige
principalmente uma grande categoria de trabalhadores. É necessário que os banqueiros, que têm auferido
lucros fantásticos neste País... Como diz o Presidente
Lula, nunca, jamais. Os banqueiros nunca, em tempo
algum, Senador Mão Santa, auferiram tanto lucro neste País. Tanto lucro. Lucro. Olha, bota lucro nisso. Não
é possível tanta intransigência, não é possível tanta
insensibilidade.
É necessário que a população brasileira saiba
disso. É um transtorno que está acontecendo aqui e
acolá. É mesmo. Deixamos de pagar uma conta, por
alguma diﬁculdade qualquer, mas isso é transitório. E
a população brasileira, pelas várias formas em que
está organizada, se puder pressionar, que pressione
os banqueiros no sentido de fazer com que se chegue
a um entendimento com relação à postulação da categoria dos bancários, para que se interrompa essa
greve e os bancários prossigam trabalhando com tranquilidade, mas também recuperando, resgatando um
mínimo de condição de vida, de sobrevivência para si
e para suas famílias.
Senador Mão Santa, deixo aqui o apelo de um
bancário. Aliás, são dezenas de e-mails, e eu trouxe
apenas um, e o apelo que fazem os Deputados Estaduais do meu Estado, quase que na sua grande maioria.
Os que não assinaram, logicamente não estavam na
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Assembleia no momento do envio do ofício, mas são
pessoas que estão preocupadíssimas, Deputados Estaduais que representam toda a população do Estado
do Acre, que convive com essa situação, com preocupação, com amargura, ansiando pelo término dessa
greve, mas com a solicitação dos bancários atendida,
porque, se não, não terá sentido.
Senador Mão Santa, obrigado pelo tempo concedido.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Geraldo Mesquita, V. Exª, como sempre, é o
tambor de ressonância dos grandes problemas.
Atentai bem: recebi um e-mail semelhante e vou
sintetizá-lo aqui. O assunto é “vida ou morte”. É de
Vinícius Gameiro:
“Muito bom dia, Exmo Senhor Senador
Mao Santa,
Quero através deste pequeno, mas importante e-mail expressar minha admiração e
extremo respeito pelo trabalho que V. Exª vem
fazendo junto ao Senado Federal. Quero dizer
que, sempre que posso, acompanho pela TV
Senado vosso trabalho e empenho em concretizar políticas públicas voltadas ao nosso
povo e vossa luta em prol dos trabalhadores
brasileiros.
Exmº Sr. Senador, quero pedir vossa
atenção, ajuda e colaboração na questão da
negociação salarial dos bancários. O Governo
também é banqueiro e tem explorado, sobremaneira, seus funcionários, bem como os bancos
privados fazem com seus funcionários, em sobrecarga de trabalho e salários defasados.
Os bancos conseguem interditos proibitórios que cerceiam o direito do trabalhador à
manifestação da greve, os bancos não respeitam nem a lei e, infelizmente, têm tido poder
para ludibriar as leis que garantem o direito ao
trabalhador de fazer a greve.
Exmº Senador, existem estudos que dão
conta de que cerca de 30% dos bancários utilizam remédios tarja preta. Isso quer dizer que,
a cada dez bancários, três têm seriíssimos problemas causados pela sobrecarga de trabalho
e pela frustração, trabalhando com sangue,
suor e lágrimas, e não são capazes de suprir
as necessidades de sua família (...).
Os bancos demitiram mais de 15 mil funcionários,
são pais e mães de família que foram demitidos sem
justa causa, sem motivo algum.”
Então, a crise é grave. Conta com nosso apoio
Vinícius Gameiro, que diz ainda no e-mail: “Ciente de
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que V. Exª atenta para as questões do trabalhador”. E
se despede com um cordial agradecimento. Esse é o
e-mail que recebi e que se associa ao apelo do Senador Geraldo Mesquita.
Agora, seria a vez de falar do Senador Cristovam,
que não está presente aqui. O Senador Arthur Virgílio
também não está presente aqui. O Senador Osvaldo
está sabido, que está danado! É o suplente mais sabido, igual a Fernando Henrique Cardoso. Está aqui o
Senador Osvaldo Sobrinho, para falar de acordo com
o art. 17 do Regimento. S. Exª está fazendo companhia aos Senadores João Pedro, César Borges e Paulo
Paim. Falou muito.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Fora
do microfone.) Então, agora, sou eu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, é a vez do Senador Augusto Botelho. Estou resguardando, Senador Expedito Júnior, porque, depois
que eu ler a pauta da Ordem do Dia, acabará a comunicação inadiável. Então, V. Exª falará depois. A Cláudia
Lyra já está pedindo que se dê entrada à Ordem do Dia.
Mas aí cai a comunicação inadiável. Estou sustentando aqui, para que V. Exª seja o próximo orador. Depois
da Ordem do Dia, encerra-se com as comunicações
inadiáveis. Está vendo? Já nos está advertindo aqui a
eﬁciente Claudia Lyra. Mas a eﬁciência dela, Senador
Geraldo Mesquita, não supera o carinho que tenho por
V. Exª. Então, V. Exª será o próximo orador.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Será o Senador Expedito.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Fora do
microfone.) – O próximo orador serei eu, Senador.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
É isso. Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª foi chamado, Senador Cristovam, mas não estava
aqui. Aí alteramos, mas V. Exª está na vez. Estamos
intercalando. Já foi para a tribuna o Senador Augusto
Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Sr. Presidente, ainda não comecei meu pronunciamento. Cedo a vez ao Senador Cristovam.
Senador Cristovam, cedo o lugar a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª é o número quatro, e S. Exª, o número cinco.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Fora do
microfone.) – Então, depois dele, serei eu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
É que intercalamos. É uma comunicação inadiável. Aí
lerei a Ordem do Dia.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– A minha fala será rápida, Senador Cristovam.
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Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, hoje, vou falar aqui a respeito dos irmãos missionários de Roraima que completaram cinquenta anos
este ano: são as Irmãs Missionárias da Consolata e os
Irmãos Missionários da Consolata, que estão ligados
intrinsecamente à história do meu Estado, a partir de
1944 ou de 1945.
Era o ano de 1851. Em uma cidade do norte da
Itália, nascia José Allamano. Vocacionado para o sacerdócio, frequentou uma escola religiosa e é orientado espiritualmente por Dom Bosco para realizar sua
vocação. Ordenado sacerdote em 1873, inicia seu ministério apostólico. Preocupado com a evangelização
e com o anúncio da Boa Nova aos pobres, fundou, em
1901, uma congregação religiosa e laica com o segmento masculino e, em 1910, outra feminina. Surgia,
então, na história da Igreja Católica, o Instituto Missões
Consolata e a Congregação das Irmãs Missionárias
da Consolata. A semente foi plantada sob a proteção
de Nossa Senhora da Consolata.
Olhando o desenvolvimento de sua obra e explicando seu crescimento, Padre Allamano, certa vez,
falando a seus missionários, assim se expressou: “A
Consolata é a fundadora”. E acrescentou: “Sempre
acreditei que a fundação de nosso Instituto só tinha
sido possível graças à presença especial de Maria”.
Os irmãos e as irmãs tornaram-se missionários,
porque o zelo do Padre Allamano pela salvação dos
irmãos, sobretudo dos mais pobres, tinha uma dimensão universal e consoladora. Um dos títulos com que
Nossa Senhora é venerada em Turim, no norte da Itália,
é o de Nossa Senhora da Consolata. Se a devoção a
Maria vem dos tempos apostólicos, ela encontrou eco
na vida do Padre Allamano. Devoto de Maria, viveu
sob sua bênção e proteção.
Então, quando reitor do santuário a ela dedicado
em Turim, função que exerceu ao longo de 46 anos,
nasceu-lhe a inspiração para a fundação de dois institutos para cuidar da evangelização. Outro nome para
protegê-lo não poderia haver, a não ser Nossa Senhora,
e sob o título que protege, defende e consola: Nossa
Senhora da Consolata.
E sua obra, o Instituto dos Missionários e das Missionárias da Consolata? A pequena semente cresceu,
tornou-se uma grande árvore e deu frutos. Seu campo
pastoral, no começo, foi restrito. Começou com missões
na África; depois, espalhou-se por mais vinte países
em quatro continentes, mas sempre conservando o
mesmo carisma, intensiﬁcando ainda mais o zelo pela
salvação dos irmãos numa dimensão universal.
No Brasil, em Roraima, as Irmãs Missionárias
da Consolata completaram cinquenta anos neste ano
e têm abraçado a causa da defesa dos índios e dos
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pobres, assumindo essa defesa, sem temer riscos.
Isto, segundo elas, é evangelização: combater os erros dos poderosos contra os humildes. Reconhecidas,
oﬁcialmente, pela Santa Sé como célula viva de evangelização da Igreja e seguidoras da doutrina do Divino
Mestre, sua obra desenvolvida em Roraima só merece
elogios de nossa parte.
Cedo já um aparte a V. Exª.
Hoje, após mais de um século de vida, os missionários e as missionárias da Consolata são células
da evangelização, portadores da consolação de Jesus
ao estilo de Maria e de seu fundador.
O Instituto das Irmãs da Consolata teve origem
na Igreja de Turim, na Itália, no dia 29 de janeiro de
1910, por obra do Padre Allamano. Em 15 de maio
de 1930, sob o pontiﬁcado de Pio XI, o Instituto das
Missionárias da Consolata passou oﬁcialmente a ser
reconhecido de Direito Pontifício. Com o decorrer dos
anos, o Instituto se desenvolveu e se enriqueceu com
a contribuição de membros de várias nacionalidades,
que vivem como família unida, no espírito e na ﬁnalidade, assumindo e harmonizando os valores próprios
das várias culturas, para o enriquecimento do Carisma
e para melhor servir a Igreja universal.
Assim que eu chegar à nossa parte, Roraima,
dou-lhe o aparte, Senador Mozarildo.
A família Consolata é formada por diversas gerações de missionários...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Fique
à vontade, Senador Augusto. Apenas estou aqui para
chamar a atenção, no sentido de que quero falar, mas
ﬁque à vontade. Falo no momento adequado.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Está bem.
A família Consolata é formada também pelos Leigos Missionários da Consolata de diferentes povos e
culturas, que se sentem chamados a partilhar o carisma do bem-aventurado José Allamano.
Para as Missionárias da Consolata, que atuam
no Norte do Brasil, a profecia do fundador da ordem
realizou-se quando, no dia 12 de maio de 1949, cinco
anos depois da fundação do Território, chegaram oito
Irmãs a Roraima, dando continuidade ao trabalho iniciado de evangelização feito pelas Irmãs Beneditinas.
As Irmãs que chegaram às terras brasileiras eram de
origem italiana e tinham trabalhado, por vários anos,
na Etiópia, de onde foram expulsas por causa da Segunda Guerra Mundial. Eram mulheres ricas em dons,
de inteligência, de coração, de vitalidade, de virtude
e de ardor. Eram mulheres que já tinham espalhado a
consolação e o gosto de viver no meio do povo africano. Chegaram aqui e se dedicaram, com a missão de
serem profetas na formação de lideranças, da mulher,
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na pastoral, junto às comunidades cristãs, na saúde
e na educação.
Ao longo dos anos, as Irmãs aumentaram de número, e se abriram comunidades também no Estado
do Amazonas e, ultimamente, no Pará. Ao todo, estão
presentes em quatorze comunidades, algumas dessas
em Boa Vista, como a Casa Regional e o nosso saudoso Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde eu e
Mozarildo Cavalcanti tivemos parte da nossa formação
médica, juntamente com meu pai. Lá, quando vou ao
Hospital, sempre me lembro das Irmãs Aquilina, Camila, Marconória, Alécia e Helena, que, certamente,
já estão perto de Deus, e também das Irmãs Leotávia
e Leonildes, que eram duas educadoras e que foram
nossas professoras, minha e do Mozarildo, certamente. Foram minhas professoras, como também foram
professoras dele.
Entre outras obras, há também a Diaconia Missionária São Bento, a missão Nova Cidade. No Estado de Roraima, havia um hospital que hoje funciona
precariamente, o Hospital de Surumu, onde Mozarildo,
meu pai e eu trabalhamos bastante, atendendo aos
indígenas por muitos anos. O Mozarildo trabalhou ali
por uns quinze anos; eu, por uns vinte e cinco anos,
mais ou menos; e meu pai, por outros tantos anos. Há
missão em Caracaraí, em Mucajaí, em Normandia,
em Bonﬁm, em Catrimani. Em Manaus, há missão
no Morro da Liberdade e na Colônia, no Leprosário
do Aleixo. Inclusive, um padre muito amigo meu e do
Mozarildo, Padre Climela, morreu, trabalhando com os
leprosos. Foi um padre administrador, que fez as escolas de Roraima e que ajudou muito o hospital onde
trabalhávamos.
Cedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti, com muito prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Augusto Botelho, vejo que V. Exª está muito
emocionado, ao falar sobre a Ordem da Mãe Consolata; está até com um tom de padre, falando macio, o
que é bom. Quero dizer que, realmente, também me
emociono, ao relembrar essa etapa da minha vida.
V. Exª disse muito bem: na verdade, comecei a atuar
com seu pai, Dr. Sílvio Botelho, surpreendentemente quando passei no vestibular de Medicina. Eu não
tinha assistido a nenhuma aula de Medicina ainda,
quando ele me chamou para ajudá-lo a trabalhar no
hospital. Foi lá que comecei, realmente, desde muito
cedo, a fazer uma espécie de residência antecipada
com seu pai, que foi um verdadeiro mestre para mim,
não só na Medicina como na política, porque ele foi
Deputado Federal, um homem sério, que exerceu um
mandato muito bom e que morreu como todo homem
honesto, de maneira modesta, para não dizer pobre.
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Então, quero ressaltar isso e dizer também que V. Exª
faz justiça quando se refere ao trabalho dos padres e
das madres, como os chamávamos, da Consolata, no
que tange notadamente ao Hospital Nossa Senhora
de Fátima. Mas por que não citar também o Ginásio
Euclides da Cunha, onde ﬁzemos nosso chamado
curso ginasial, que equivale hoje ao último período do
curso fundamental? Recordo-me, principalmente, da
minha parte do exercício da Medicina – V. Exª citou o
Surumu, o Taiano – e de que percorremos todas as
comunidades indígenas daquele Território, na época,
em monomotores, os famosos teco-tecos, ou em carros precários. Praticamente, uma semana sim, uma
semana não, eu estava saindo para o interior. Seu pai
foi o precursor disso, e, depois, V. Exª continuou esse
trabalho. Realmente, é muito importante essa homenagem que se presta. Lamento que o Hospital Nossa
Senhora de Fátima tenha sido fechado, lamento muito
também que a própria hoje Escola Euclides da Cunha
não tenha permanecido como prioridade da Ordem
da Consolata. De qualquer forma, quero também me
associar às palavras de V. Exª na homenagem que faz
à Ordem da Consolata, pelo trabalho inestimável que
prestou no campo da saúde e da educação, que, com
certeza, são os campos mais importantes para qualquer ser humano. Evidentemente, não nos podemos
descuidar de dizer que também prestaram um grande
trabalho no campo da espiritualidade.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigado, Senador Mozarildo. V. Exª falou no meu
pai, e, agora, eu me lembrei também de que aqui está
Ubirajara Riz, que foi um dos primeiros Vereadores do
meu Estado e que me disse que foi ser Vereador por
causa do meu pai. Foi também uma das primeiras pessoas em quem votei. Ele era candidato a Presidente da
URI, junto com o Pojucan, e votei. Eu também estava na
chapa, eu era bibliotecário da chapa; tudo era votado.
Ubirajara Riz foi um dos nossos primeiros Vereadores
de Roraima e está presente aqui, em Brasília.
Então, voltando aos Missionários da Consolata,
quero dizer que, atualmente, na região amazônica, as
Irmãs Missionárias da Consolata atuam nas realidades
indígena, urbana e rural pelo Ministério da Consolação,
a serviço do Reino de Deus, da Vida e da Comunhão,
na busca de oferecer o evangelho aos povos, no respeito e valorização de sua realidade cultural, colhendo
a vida que já existe, caminhando juntos em direção à
sua plenitude.
Sr. Presidente Mão Santa, Senadora Rosalba,
essa era a homenagem que eu queria fazer às pessoas
que participaram da minha formação e da formação
do Senador Mozarildo também, tanto de escola como
de médico, porque eles foram pioneiros em Roraima,
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quando não existia nem ginásio em Roraima. O primeiro
ginásio de Roraima, eles é que o ﬁzeram.
Meus parabéns às irmãs da Consolata, que,
neste ano, completaram cinquenta anos de presença
efetiva e de trabalho contínuo e valoroso no Estado
de Roraima.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Augusto Botelho, o Padre António Vieira disse
que um bem sempre é acompanhado de outro bem. A
homenagem que V. Exª faz às freiras da Ordem Consolata foi relevante, mas Mozarildo fez a mais relevante
homenagem – trazendo outro bem – ao pai de Augusto
Botelho, obediente ao que está no Livro de Deus: “Árvore boa dá bons frutos”. Ele confessou aqui ter sido
o mestre que abriu os horizontes da brilhante carreira
médica que Mozarildo exerce, como V. Exª.
Quer dizer, foi essa semente plantada pelo pai
de Augusto Botelho.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Senador Mão Santa, pela ordem, por favor, rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vamos fazer o seguinte: agora, vamos chamar o último
orador. V. Exª tem um prestígio extraordinário com o
Presidente. Então, para não encerrar a comunicação
inadiável, eu não vou ler agora a Ordem do Dia. Chamo
V. Exª, porque, depois, morre. Agora, pela ordem...
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Senador, permitame. É rápido. Como os Senadores Augusto Botelho
e Mozarildo falaram dos médicos, falamos da área
da saúde, eu gostaria aqui só de registrar, com muita
alegria, a visita que recebi de duas colegas da área de
saúde que estão aqui: a Drª Emília e a Drª Mauricea,
cirurgiães-dentistas e trabalhadoras no nosso Estado. Eu queria fazer este registro do trabalho de todos
que promovem a saúde nas pessoas das nossas duas
doutoras que aqui estão.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra, Expedito Júnior, último orador como
comunicação inadiável.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora
Rosalba, eu ainda gostaria de aproveitar a presença
de V. Exª porque vou tratar de um assunto dos taxistas e, logo depois, vou tratar também da transposição
dos servidores. Mas eu não poderia tratar desse assunto sem ouvi-la, até porque foi ali na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) que nós começamos esse
projeto. Eu sou o autor do projeto, mas V. Exª o aperfeiçoou, melhorou o projeto. V. Exª avocou-o para si e
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foi Relatora na CAS. Ontem, nós tivemos a felicidade
de ter a aprovação desse projeto por unanimidade.
Dois votos se ausentaram, mas tivemos os demais
por unanimidade.
E a minha felicidade foi que ontem tivemos aqui
vários taxistas em uma mobilização na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Estava presente a
Presidente, Mariazinha, que inclusive fez uma homenagem à Senadora Rosalba. Disse que é, também,
amiga particular do Senador Cristovam e de S. Exª
fala com muita gratidão, principalmente da época em
que era Governador; e também agora como Senador
pelo Distrito Federal.
Com esse projeto vamos resgatar uma injustiça
com a categoria dos taxistas, e uma injustiça muito grande. Hoje, nosso projeto transforma em bem
de família, em transmissão por herança, no caso de
qualquer diﬁculdade, de qualquer problema. Aqui em
Brasília temos muitos taxistas com idade já avançada,
com mais de 50, 60, 70 anos na praça. São 20, 30, 40
anos trabalhando para sustentar a família. De repente, infelizmente, viam perder o único ganho real que
tinham para sustentar a família.
Com a aprovação no nosso projeto, vamos permitir que isso se torne em um bem de família e que,
a partir de agora, se transforme em herança. Caso o
titular venha a faltar, vai passar para a esposa, para
os ﬁlhos, para os netos, para os bisnetos.
Vou ouvir V. Exª, Senadora Rosalba, que teve um
papel importante na aprovação desse projeto, quando
o discutimos na CAS, comissão presidida por V. Exª ,
e avocou para si a sua aprovação.
A Srª. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Obrigada,
Senador Expedito. V. Exª também trouxe um projeto de
muita sensibilidade, com a preocupação de quem conhece, vê a luta, o trabalho, a dedicação de homens
e mulheres, por este Brasil todo, a sua vida toda dedicada ao trabalho, com o seu táxi e que muitas vezes,
impossibilitados de continuar o seu trabalho, ou por um
motivo, digamos assim, de morte, sua família perde
aquele direito que tinha de ter o que nós chamamos
a vaga. No nosso Estado a gente fala a vaga do táxi;
outros chamam a placa do táxi, mas é a mesma coisa.
Então, foi com muita alegria, com muita satisfação por
esse sentido do social, de mais uma vez estarmos aqui
protegendo o trabalhador, defendendo o trabalhador,
que relatei o projeto de V. Exª. E a alegria de saber que
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
primeiro turno, já foi aprovado. Na próxima semana estaremos lá, Senador, ao seu lado, para reforçar ainda
mais a sua luta em prol da aprovação, que será, em
segundo turno, na CCJ, tenho certeza – já que foi por
unanimidade – mantido. Muito obrigada.
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Em
nome da Mariazinha, que preside o sindicato dos taxistas aqui no Distrito Federal, em Brasília, eu gostaria
de cumprimentar todos taxistas brasileiros, principalmente os taxistas do meu Estado, do Estado de Rondônia e que estão na expectativa da aprovação desse
projeto. Gostaria de cumprimentá-los. Sei da luta dessa
categoria, sei da luta dessa classe, não só lá no meu
Estado, acho que dos 27 Estados da Federação brasileira, e com esse projeto estamos fazendo justiça a
essa categoria.
Ouço, com muito orgulho, o Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador Expedito, eu quero apenas felicitá-lo pela iniciativa
e pela competência de preparar o projeto de lei e pelo
esforço e competência de fazer com que ele tramitasse.
Esse é um projeto que, num primeiro momento, surpreendeu muita gente. Muitos achavam que essa era uma
concessão vinda do Estado, que não tinha por que se
estabelecer a hereditariedade, mas o senhor fez um
projeto que, a meu ver, tem elevado conteúdo social.
Não há, hoje, nenhuma categoria que trabalhe mais
horas por dia do que a de taxista. Obviamente, cada
um de nós aqui às vezes trabalha muito mais, outras
vezes trabalha menos. Mas enquanto se trabalha oito
horas por dia, enquanto se está falando em reduzir
para quarenta horas a jornada de trabalho dos trabalhadores em geral, um taxista ﬁca dezesseis, dezoito
horas trabalhando. O senhor teve oportunidade de ser
homenageado pelos taxistas brasilenses. Eu conheço
muitos que passam a semana inteira sem ir para casa.
Eles dormem com o telefone celular ligado, acordando
para ir atender passageiros, porque se eles relaxarem
e perderem qualquer chance que apareça de ter um
passageiro, eles perdem a condição de, no ﬁnal do mês,
pagar todas as suas contas. Nenhuma categoria trabalha mais do que a de taxista. Claro que se pode dizer:
“Não, mas trabalha sentado; não é igual a um cortador
de cana”. Verdade, mas é trabalho, é longe da família,
é tensionado, sem lazer. Eu tenho um amigo aqui em
Brasília que há mais de dez anos mora no táxi. Mora.
Ele, inclusive, gosta muito de ler. Tem a mala cheia de
livros, tem a roupa dele na mala. Chama-se Argemiro e
ﬁca parado em frente à Rodoferroviária. O banheiro dele
é na Rodoferroviária, a comida dele é na Rodoferroviária. Ele mora no táxi, no carro dele. Essa é a situação
de centenas de milhares de taxistas pelo Brasil afora.
E o senhor trouxe para essa categoria a esperança de
que, pelo menos em caso de falecimento, será feita a
transferência para a família ou poderá até ser usado
como propriedade dele: passa a ser um bem, pode ser
usado até para pedir empréstimo em banco, porque
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ele tem um patrimônio. O senhor, na verdade, deu um
patrimônio a esse pessoal, e isso não é qualquer coisa. Não faz muito, aqui em Taguatinga, no Distrito Federal, morreu um taxista de tanto trabalhar. Ele caiu na
direção do carro, não dirigindo, estava ali esperando e,
de repente: pá! Os médicos foram analisar e disseram:
excesso de trabalho. Morreu em decorrência de um esgotamento brutal, que o extenuou completamente. Ele
morreu ali. Então, para essa categoria, o senhor prestou um grande serviço. Quando a gente fala em quem
trabalha muito, a gente pensa nos canavieiros, a gente
pensa nos peões da construção, mas esquece que o
taxista é um trabalhador que dedica a maior parte do dia
ao seu trabalho.O senhor prestou um grande serviço a
uma categoria que merece o nosso carinho e o nosso
respeito. Eles mereciam ter uma lei como essa de sua
iniciativa. Parabéns.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
É uma categoria que o admira muito, que o respeita
muito. Eu sei disso porque eu tive contato direto com
eles aqui.
O relator foi o Senador Gim Argello. Eu não poderia deixar de fazer essa homenagem ao Senador
Gim Argello, que trabalhou rapidamente na Comissão,
conseguiu conduzir, conseguiu pavimentar um caminho
com o Governo. O Governo estava encaminhando o
voto contra, mas ele conseguiu pavimentar esse caminho de modo a tornar possível, ontem, a votação desse
projeto na Comissão de Constituição e Justiça.
Mas ontem, Senador Mão Santa, nós também – o
Estado de Rondônia – tivemos a oportunidade de mostrar
para todo o País a verdadeira democracia sendo exercitada no plenário da Câmara dos Deputados. Ontem,
Senadora Rosalba, nós aprovamos a PEC da transposição dos servidores públicos do nosso Estado.
Quase todos os dias da semana eu vinha usando
a tribuna do Senado para pedir ao Presidente Michel Temer para colocar essa matéria em pauta. Eu passei dois
anos pedindo isso ao ex-Presidente da Câmara, Deputado Arlindo Chinaglia. Mas, graças a Deus, o Presidente
Michel Temer pautou a matéria. Nós votamos a matéria
em primeiro e em segundo turno. Ontem, foi a votação em
segundo turno da PEC, e eu nunca vi uma manifestação
como a que vi ontem. Aliás, eu vi algo semelhante à época da promulgação da Constituição – eu estava aqui, eu
era Deputado Federal. Ontem eu vi aquela Casa cheia de
brasileiros, de rondonienses. E podem ter certeza ...
(Interrupção do som.)
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Rondônia é um dos poucos Estados, Senador Mão Santa,
que recebeu brasileiros de todos os rincões. Lá nós temos paranaenses, mineiros, catarinenses, gaúchos, lá
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nós temos o pessoal daqui do Distrito Federal, enﬁm, lá
há pessoas de todos os cantos do Nordeste, de todos os
cantos do Brasil.
E ontem nós demos uma demonstração de força,
de unidade, quando estava presente o Governador do
Estado, Governador Ivo Cassol, que possibilitou e facilitou a vinda para cá, por duas vezes... Eu prometia
e dizia aqui, da tribuna do Senado, que, se não pautassem a votação da PEC da transposição dos servidores públicos do Estado de Rondônia, nós iríamos
trazer para cá mais de seiscentos servidores públicos
do nosso Estado, a classe operária de Rondônia. Eu
não posso deixar de fazer essa homenagem aos servidores que para cá vieram e que, parece, estavam ali
decidindo pela Câmara dos Deputados.
(Interrupção do som.)
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – A pressão – no bom sentido, Senador Mão Santa – foi tanta que,
mais uma vez, foram quebradas as regras do plenário
da Câmara e, ao ﬁnal da votação, nós ouvimos o Hino
de Rondônia. O Presidente Michel Temer, não podendo
fazer nada – não conseguiu conter a população do meu
Estado –, disse: “Hoje o dia é de Rondônia, a noite é de
Rondônia. Vamos ao Hino de Rondônia”.
Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro
sobre os sindicatos, que, desde o início, estão nessa luta.
Há muito tempo os sindicalistas vêm trabalhando para
que pudéssemos chegar ao dia de ontem, à aprovação
da PEC da transposição dos servidores públicos.
Em nome do Cícero Evangelista, que é o presidente do Sinsepol, da Polícia Civil, eu gostaria de
cumprimentar todos os sindicalistas do meu Estado,
todos os sindicalistas que vieram para cá, que trouxeram suas caravanas, que vieram em busca...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Olha aqui o tempo. Lembre-se do Pai Nosso: em um
minuto Cristo terminou...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Dois
minutos para concluir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não, não. Um minuto para concluir.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Eles
vieram aqui em busca da isonomia, vieram em busca
da paridade, vieram em busca do mesmo tratamento,
Senador Mozarildo, que foi dado ao seu Estado de
Roraima, que foi dado ao Estado do Amapá.
Eu digo sempre que o Estado de Roraima e o Estado do Amapá saíram na frente. Esses ex-Territórios, que
usaram a lei que criou o Estado de Rondônia para que
fosse criado o Estado de Roraima e o Estado do Amapá,
saíram na frente e enquadraram alguns servidores.
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Ouvi atentamente o Senador Mozarildo quando
disse aqui que apresentou uma PEC nesse sentido
também. Quero até cumprimentá-lo e, já de pronto, dizer que conte comigo, porque tudo o que houver aqui
para defender os ex-Territórios...
(Interrupção do som.)
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pode
ter certeza de que sempre estarei em defesa dos exTerritórios.
Não poderia deixar de cumprimentar aqui o Presidente da Assembléia, o Neldi, e, em nome do Neldi,
cumprimentar os vinte e quatro Deputados Estaduais,
Senador Mão Santa, que estiveram aqui prestigiando
essa luta também, que visitaram, gabinete por gabinete,
as lideranças dos Deputados para pedir que votassem
favoravelmente. E deu resultado: dos 402 Deputados
Federais que votaram ontem, tivemos nada mais nada
menos do que 390 votos favoráveis. Não poderia deixar
de cumprimentar também a bancada federal: os oito Deputados Federais e os três Senadores da República.
Agora, Senador Raupp, agora é conosco aqui no
Senado: é comigo, com V. Exª e com a Senadora Fátima Cleide. Vamos dar esse presente à população do
Estado ainda agora, no mês de outubro, aprovando a
PEC da transposição, de uma vez por todas colocando
um ﬁm nessa novela mexicana.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra o Senador Cristovam
Buarque. Cristovam Buarque é do PDT e representa
o Distrito Federal.
Antes, porém, peço permissão para ler a Ordem
do Dia de 08 de outubro de 2009.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
A Presidência comunica ao Plenário que não houve acordo de Lideranças para a deliberação da pauta
de hoje, ﬁcando as matérias transferidas para a Ordem
do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 464, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 14 de 2009, que dispõe sobre a prestação de auxílio ﬁnanceiro pela União
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aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2009, com o objetivo de
fomentar as exportações do País, e sobre a participação da União em fundos garantidores de
risco de crédito para micro, pequenas e médias
empresas e altera as Leis nºs 11.491, de 20 de
junho de 2007, 8.036, de 11 de maio de 1990,
e 8.001, de 13 de março de 1990 (proveniente
da Medida Provisória nº 464, de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia 16-92009)
Relator revisor: Senador Osmar Dias
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 465, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2009, que autoriza
a concessão de subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES, em operações de ﬁnanciamento destinadas à aquisição e produção de
bens de capital e à inovação tecnológica; altera
as Leis nºs 10.925, de 23 de julho de 2004,
11.948, de 16 de junho de 2009, 9.818, de 23
de agosto de 1999, e 6.704, de 26 de outubro
de 1979; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 462, de 14 de maio de 2009, e do
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 465, de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia 16-92009)
Relator revisor: Senador João Pedro
(Sobrestando a pauta a partir de: 30-82009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 12.11.2009
3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 467, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 467, de 2009, que autoriza, em
caráter excepcional, a prorrogação de contratos por tempo determinado ﬁrmados com
fundamento nas alienas “d” e “h” do inciso VI
do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, e dá outras providências (prorrogação de contrato por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público).
(Lida no Senado Federal no dia 5-102009)
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Relator revisor: Senador Papaléo Paes
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-92009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 30-11-2009
4
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.
5
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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
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7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
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138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Quinta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade
do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o
requisito de prévia separação judicial por mais
de um ano ou de comprovada separação de
fato por mais de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
13
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao 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 ja-
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neiro de 2002, que institui o Código Civil (altera
dispositivos referentes aos direitos da personalidade e à constituição de uma fundação).
Parecer sob nº 1.549, de 2009, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
14
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA Nº 104, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao 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 sob nº 1.548, de 2009, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
15
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
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 69, de 2001 (nº 4.594/94,
na Casa de origem, do então Deputado Paulo Paim), que dispõe sobre o atendimento de
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emergência de acidentes do trabalho em localidades onde não existe rede do Sistema
Único de Saúde – SUS.
Pareceres sob nºs 12, de 2003; e
1.428, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, 1º pronunciamento: Relator
ad hoc: Senador Tião Viana, favorável; 2º
pronunciamento (em reexame, nos termos
dos Requerimentos nºs 241, de 2003): Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
nos termos da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
17
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.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 15, de 2006 (nº 4.924/2005,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que altera o § 4º do art. 9º da Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências (dispõe sobre a
representação nas causas de valor até vinte
salários mínimos).
Parecer favorável, sob nº 576, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, na
Casa de origem, do Deputado João Alfredo), que
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
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cente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
20
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.
21
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.
22
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.
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Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
23
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.
24
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.
25
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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26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
27
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.
28
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.
29
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
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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.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº 3.452/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a criação
da Carreira de Desenvolvimento de Políticas
Sociais, sobre a criação de cargos de Analista
Técnico e de Agente Executivo da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, sobre a
transformação de cargos na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA, altera o Anexo
I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, para
adaptar os quantitativos de cargos da ANVISA,
a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, que
dispõe sobre a Carreira de Analista de Infra-Estrutura e sobre o cargo isolado de provimento
efetivo de Especialista em Infra-Estrutura Sênior, e altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro
de 2007, para prever a fórmula de pagamento
de cargo em comissão ocupado por militar, e a
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Parecer favorável, sob nº 1.199, de 2008Plen, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Romero Jucá.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 136, DE 2008 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 – Com-
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plementar (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 Slhessarenko; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 154, de 2008 (nº 1.246/2007,
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na Casa de origem, do Deputado Márcio França), que altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, que regula o processo administrativo
no âmbito da administração pública federal.
Parecer sob nº 691, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com a Emenda n° 1-CCJ, de
redação, que apresenta.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº
7.343/2006, na Casa de origem, do Deputado
Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38
da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003
– Estatuto do Idoso, para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades
residenciais térreas, nos programas nele
mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio
Arns.
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 636, de 2009).
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que institui o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 199 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
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39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício da proﬁssão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Renato Casagrande, favorável, nos termos
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007,
na Casa de origem, do Deputado Alexandre
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite
A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação
da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art.
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
– Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos
adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
42
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.
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Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts.
142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios,
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de
1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as condutas de
fazer aﬁrmação falsa ou negar a verdade, na
condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares
de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008
(em audiência, nos termos do Requerimento nº
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 7, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre
o percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de necessidades
especiais e os critérios de sua admissão, nos
termos do inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal.
Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta;
– de Assuntos Sociais (em audiência nos
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Relator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, favorável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Substitutivo), que oferece.

OUTUBRO50703
2009

Sexta-feira 9

45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Marco Maciel, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
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.
47
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
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– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável,
nos termos de Subemenda, que oferece.
49
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 183, de 2009, de iniciativa da
Comissão de Assuntos Econômicos, que altera
a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e
dá outras providências, para regulamentar a
implantação de equipamentos urbanos.
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Parecer sob nº 1.388, de 2009, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a Emenda nº 1-CDR, que oferece.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal) com
a ﬁnalidade de modiﬁcar as regras relativas à
prescrição dos crimes praticados contra crianças e adolescentes.
Parecer sob nº 1.637, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do Requerimento
nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mercadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
que apresenta.
52
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
53
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.
54
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 21, de 2008, do Senador João
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Tenório e outros Senhores Senadores, que
institui o Diploma José Ermírio de Moraes e
dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 730 e 731,
de 2008, das Comissões de Educação, Cultura e
Esporte, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma;
e Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias.
55
REQUERIMENTO Nº 527, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 527, de 2009, do Senador Marconi Perillo,
solicitando voto de aplauso ao Governador do
Distrito Federal, José Roberto Arruda, pela
festa realizada na Esplanada dos Ministérios
no dia 21 de abril.
Parecer favorável, sob nº 1.484, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
56
REQUERIMENTO Nº 545, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
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solicitando o desapensamento da Proposta de
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38,
de 2004, e 86, de 2007, a ﬁm de que tenha
tramitação autônoma (voto secreto).
59
REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.102, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 301, de 2009, com os Projetos de Lei do Senado nºs 212, de 2005; 67,
199, 239 e 342, de 2006; e 287, de 2008, que
já se encontram apensados, por regularem a
mesma matéria. (porte de arma de fogo)
60
REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.112, de 2009, do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 291, de 2006, e 63, de 2007, por
regularem a mesma matéria (concede benefício
no imposto de renda para empresas).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 545, de 2009, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de repúdio à tentativa de intimidação contra o Secretário-Geral
do Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais do
Amazonas, jornalista Cristóvão Nonato, no dia
08 de maio de 2009, em Manaus.
Parecer favorável, sob nº 1.485, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

61
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009

57
REQUERIMENTO Nº 1.093, DE 2009

62
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.093, de 2009, do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 238, de 2006, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Serviços de Infraestrutura (prorrogação da não incidência do Adicional ao Frete
para Renovação da Marinha Mercante).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.157, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2008, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(institui o regime de dedicação exclusiva para os
proﬁssionais da educação básica pública).

58
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009

63
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim,

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.158, de 2009, do Senador Jeffer-

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.149, de 2009, do Senador Tião Viana,
solicitando o desapensamento da Projeto de
Lei do Senado nº 259, de 2006, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 184, de 2004, e 258, de
2006, a ﬁm de que tenha tramitação autônoma
(Código Brasileiro de Aeronáutica).
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son Praia, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 510, de
1999, e 505, de 2007, com o Projeto de Lei
da Câmara nº 35, de 2000, que tramita em
conjunto com os Projetos de Lei do Senado
nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355, de 2003;
352, de 2004; 370, de 2005; 151 e 531, de
2007, por regularem a mesma matéria. (propaganda de bebidas alcoólicas, alimentos,
produtos fumígeros, medicamentos, terapias
e defensivos).
64
REQUERIMENTO Nº 1.159, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.159, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 426, de 2008,
com o de nº 202, de 2008, que já se encontra
apensado aos Projetos de Lei da Câmara nºs
19 e 70, de 2004; 78, 86, 108 e 133, de 2005;
6, de 2006; 99, 103 e 128, de 2007; e 74, 135,
165, 172 e 198, de 2008; e com os Projetos de
Lei do Senado nºs 141 e 322, de 2003; 167 e
208, de 2004; 56 e 315, de 2006; 71, 96, 97,
192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594,
613 e 645, de 2007; 19, 253 e 280, de 2008,
por regularem a mesma matéria (mudanças
na Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro).
65
REQUERIMENTO Nº 1.198, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.198, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 369, de 2008, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (proíbe concurso público para
cadastro de reserva).
66
REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.217, de 2009, de autoria do Senador
Valter Pereira, solicitando o desapensamento
dos Projetos de Lei da Câmara n°s 49, de 2003;
e 86, de 2004, e dos Projetos de Lei do Senado
nºs 115 e 134, de 2005; 223 e 285, de 2006; e
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558, de 2007; e a tramitação conjunta, dividida
em dois blocos, por aﬁnidade, das seguintes
matérias: – Projetos de Lei do Senado nºs 410,
de 2003; e 224, de 2004 (gratuidade no transporte coletivo para idosos); e – Projetos de Lei
do Senado nºs 249, de 2004; e 135, de 2008
(isenções ﬁscais para doações a instituições
ﬁlantrópicas e pensão alimentícia).
67
REQUERIMENTO Nº 1.234, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.234, de 2009, do Senador Tião Viana, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do
Senado nº 25, de 2007, dos Projetos de Lei do
Senado nºs 221 e 268, de 2006, a ﬁm de que
tenha tramitação autônoma (amazônia legal).
68
REQUERIMENTO Nº 1.236, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.236, de 2009, do Senador Gilberto Goellner, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 374, de 2009, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.

69
REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.238, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 232, de 2006, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

70
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.239, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 685, de 2007, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
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71
REQUERIMENTO Nº 1.263, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.263, de 2009, do Senador Wellington
Salgado, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 81, de 2008, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (dispõe sobre a comercialização
e o uso de óleo de origem vegetal).
72
REQUERIMENTO Nº 1.270, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.270, de 2009, do Senador Osvaldo Sobrinho, solicitando o desapensamento
dos Projetos de Lei do Senado nºs 264, de
2006; e 132, de 2009, a ﬁm de que tenham
tramitação autônoma (dispõem sobre novas
hipóteses de tipiﬁcação penal do esbulho
possessório).

73
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 222 do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.276, de 2009, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando seja apresentado voto de censura e
repúdio ao cerco militar à Embaixada do Brasil em Tegucigalpa e à repressão do governo
golpista contra as manifestações pacíﬁcas dos
partidários do governante legítimo de Honduras, Manuel Zelaya.
Parecer nº 1.636, de 2009, da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
em reexame, favorável, nos termos do texto
que apresenta.
74
REQUERIMENTO Nº 1.299, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 222 do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.299, de 2009, Do Senador Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
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Senado nº 711, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (torna obrigatório o uso de dispositivo de rastreamento por satélite nos veículos
automotores destinados ao transporte coletivo
interestadual).
75
REQUERIMENTO Nº 1.300, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 222 do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.300, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 22, de 2008, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara nº 134, de
2008; e o Projeto de Lei do Senado nº 475, de
2008, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (deﬁne os crimes de
responsabilidade e estabelece as respectivas
normas de processo e julgamento.)
76
REQUERIMENTO Nº 1305, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.305, de 2009, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 552, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (castração química).
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Não
houve acordo para a Ordem do Dia, mas há acordo de
que V. Exª é o maior ícone da educação no Brasil.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado pela gentileza, Senador Mão Santa.
Srªs e Srs Senadores, o Presidente da República, o Presidente Lula, quando falou há alguns meses
que essa crise seria uma “marolinha”, ninguém acreditou. De fato, a impressão que se tem, tudo indica
que a crise não será como se esperava. E teremos
de reconhecer: em grande parte, graças a uma série
de políticas do tipo que muitos achavam antiquada, a
chamada keynesiana, que manteve a demanda, sobretudo pela base, Senador Osvaldo Sobrinho, o que
dinamizou a economia. Nesse ponto, temos que res-
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peitar o Presidente Lula pela sua visão e, ao mesmo
tempo, pela sua ação.
Agora, hoje eu vim falar – não sei se existe –
numa marolona. Existe uma marolona no Brasil, que
é o social.
De fato, na economia, retomamos o crescimento,
mas no social estagnamos. Estagnamos como mostram os indicadores das Nações Unidas, o IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano). O Brasil não saiu da
mesma posição, a vergonhosa 75ª posição. Ou seja,
74 países estão na frente do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Argentina, Chile, Uruguai, todos. Nós só ganhamos do
Paraguai, do Bispo reprodutor.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Mas, Veja bem, 74 países é um número muito grande.
Os que ﬁcam para trás de nós são países diminutos,
pobres, da África. No mais, estamos atrás. E mais
grave: nós estamos atrás sem mudar de posição, sem
melhorar, porque se estivéssemos hoje em 75º, mas
da outra vez estivéssemos em 80º, poderíamos dizer:
“subimos cinco”. Não. Nós até subimos ligeiramente o
índice, mas os outros subiram mais do que nós. Coisa
que venho dizendo aqui, Senadora Rosalba Ciarlini,
há muito tempo: o Brasil até melhora, mas menos do
que os outros; até melhora, mas menos do que as exigências de um mundo moderno exigem.
Nós temos uma marolona no social, mesmo que
na economia tenha sido uma marolinha. E todos os
indicadores e estudos mostram que o problema brasileiro está, sobretudo, no que se refere à educação
das nossas crianças. Não está nas universidades; não
está no ensino técnico; está no ensino de base, na educação de base. Primeiro, porque entra na medição do
índice a educação de base; e, segundo, porque com a
educação de base, como a Senadora Rosalba Ciarlini
sempre diz, os outros indicadores podem melhorar: a
saúde melhora com a educação – todo mundo sabe
disso –, a renda melhora com a educação – todo mundo sabe disso. São dois indicadores fundamentais que
entram na formação desse Índice de Desenvolvimento
Humano. A redução do analfabetismo entra na melhora
do índice, e aí é que vem a tragédia nossa. De 2007
para 2008, é surpreendente: aumentou o número de
analfabetos adultos no Brasil. Aumentou em 111 mil o
número de analfabetos.
Gente, não estou falando que diminuiu pouco,
estou falando que aumentou o número de brasileiros
adultos que, quando veem a Bandeira do Brasil, não
são capazes de reconhecer, porque não sabem que
está escrito “Ordem e Progresso”. Eles vêem o verde,
o amarelo e o azul e pensam que já é a bandeira.
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O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Um
minutinho só, Senador.
Então, temos uma marolona no social. Mas, independente desse aumento de analfabetos de 2007
para 2008, se a gente tomasse o número, em 2007,
de alfabetizados, que foi de 255 mil, levaríamos 56
anos para eliminar o analfabetismo, supondo que não
aumente, como aumentou de 2007 para 2008. O que
diminuiu de 2006 para 2007 foram 255 mil. Eram 14,391
milhões e diminuiu para 14,136 milhões. Hoje, estamos em 14,247 milhões. Acima de 14 milhões. Nesse
ponto, somos quase que um recorde, talvez tirando a
Índia e a China, porque têm sete vezes mais população do que nós.
Como é que pode um País com o desenvolvimento
brasileiro, um País que passa por uma crise econômica como se fosse uma simples marolinha explicar ao
mundo inteiro que o número de analfabetos aumentou?
Imagino no dia da abertura da Copa, em 2016, os jornais do mundo dizendo: “aquela bandeira imensa do
Brasil tem um texto escrito ‘Ordem e Progresso’”...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Em 2014. Em 2016 serão as Olimpíadas.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Olimpíadas, desculpe. Tanto na Copa quanto nas Olimpíadas, 2014 e 2016, eu imagino o mundo inteiro dizendo: “aquela Bandeira do Brasil tem algo que as outras
bandeiras não têm, porque raras bandeiras têm texto
escrito”. E dizer: “no Brasil, 14 milhões não são capazes
de reconhecer a própria bandeira, porque não sabem
ler o que está escrito nela”.
Isso, Sr. Presidente, exige de nós aproveitar o
momento de Olimpíadas e de Copa, porque foram
conquistas grandes do Governo Lula e de outras entidades, como CBF e o COB, e fazer um pacto também
para erradicar o analfabetismo. Fazer um pacto também
para aumentar o número de pessoas que concluem
a educação. Porque a razão pela qual o número de
analfabetos não reduz – e até aumenta, como neste
ano – não é a falta apenas de programas de alfabetização, mas, sim, porque a torneirinha que fabrica
analfabetos adultos continua aberta, a torneirinha da
escola básica sem qualidade capaz de preparar os
alunos para saberem ler.
Então, estamos alfabetizando alguns aqui e jogando mais analfabetos adultos aqui. Temos que fechar essa
torneirinha e, ao mesmo tempo, alfabetizar mais aqui.
Se fechássemos a torneirinha, pelo menos, a biologia
resolvia o problema. Mas a torneirinha aberta, produzindo mais adultos que não sabem ler, é uma tragédia
nacional, é uma marolona que este País precisa enfren-
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tar o mais rápido possível. E não estamos enfrentando,
Senador Valdir Raupp, como deveríamos.
A renda melhorou, mas não melhorou a educação. A desigualdade na distribuição especiﬁcamente
da renda até melhorou, mas não melhorou a distribuição na saúde, não melhorou a distribuição na educação, não melhorou a distribuição na segurança, não
melhorou a distribuição no transporte, e a gente não
quer cuidar disso.
Eu passo a palavra ao Senador Osvaldo Sobrinho, que pediu primeiro o aparte.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Senador
Cristovam Buarque, eu sei que é um crime, com 20
minutos apenas para V. Exª falar, pedir um aparte.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É
um prazer ouvi-lo.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Sei que
atrapalha o seu discurso, mas é que, quando V. Exª
fala sobre esse tema, na verdade comove a todos nós,
porque é um tema ao qual nós dedicamos a nossa vida,
ao tentar ajudar a resolver. E, portanto, quando aqui se
fala, principalmente nessas lidas sociais que temos, é
bom lembrar... E V. Exª lembrou bem a ﬁgura da torneira:
quando se fecha a torneira para recursos em educação, abre-se uma torneira enorme para a prostituição,
para a miséria, para o analfabetismo, para a desgraça
social, para abrir mais cadeias, para a marginalização.
Lastimavelmente, ainda não se entendeu, neste País,
que a educação é a única – e não tem outra – solução que nós temos para sairmos dessa situação que
aí está. É necessário se pensar em educação cedo,
à tarde e à noite. Investir em educação! Está provado.
Não é preciso mais “descobrir a roda”. O mundo que
investiu em educação se salvou, melhorou, virou potência, fez tecnologia, fez riqueza, distribuiu riquezas
e o seu povo ﬁcou mais feliz. Se não ﬁzer isso – e V.
Exª insiste nesse tema todos os dias aqui e me orgulha muito por isso –, se não se ﬁzer isso em educação,
perderemos mais uma grande oportunidade grande e
toda uma geração ﬁca perdida. Portanto, vai aumentar o analfabetismo? Vai, em nível municipal, estadual
e nacional, porque, na verdade, os recursos para a
educação estão sendo poucos. Mas podem aumentar,
sim. Tirem de outras coisas. O Estado tem de voltar à
sua função principal: segurança, saúde e educação. É
isso que se precisa fazer. Senador Cristovam Buarque,
congratulo-me com V. Exª. Aliás, ouvi-lo é sempre um
prazer renovado, é uma alegria, porque passamos a
sentir que nem tudo está perdido e que as coisas podem melhorar. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Muito obrigado, Senador, muito obrigado mesmo.
Senadora Rosalba.
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A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Cristovam, também quero parabenizá-lo por ir à tribuna
mais uma vez – o senhor tem sido de uma persistência
que entusiasma a todos nós e impressiona-nos – colocar a questão da educação como prioridade, como
necessidade maior no nosso País. Os dados que o
senhor nos traz hoje comprovam, dão um certiﬁcado,
podemos dizer, não um bom certiﬁcado, de que o sistema educacional realmente não está conseguindo
melhorar a vida das nossas pessoas. Vou lhe dizer
por quê: porque não tem a prioridade, o investimento
necessário no começo, como sempre tenho colocado.
Se não oferecermos a Educação Infantil para todas as
crianças, não apenas para aquelas que são privilegiadas, mas para todas as crianças, para as mais pobres e
as mais carentes, e qualidade no Ensino Fundamental,
se não tivermos essa prioridade, o número de analfabetos vai continuar aumentando. O que justiﬁca, de
um ano para outro, ter aumentado o número de analfabetos? A única coisa que justiﬁca é que, infelizmente,
as escolas não estão conseguindo fazer com que todos os brasileiros, todas as nossas crianças, possam
avançar pelos caminhos da educação. É necessário
que isso chegue ao Ministério da Educação, aos Secretários Estaduais e Municipais para que eles façam
uma reﬂexão. O Rio Grande do Norte, o meu Estado,
continua tendo um déﬁcit imenso na área educacional:
não conseguimos reduzir o analfabetismo e, quanto à
qualidade de ensino, estamos, infelizmente, entre os
últimos colocados. Isso é muito triste, mas é tratando
desse problema, colocando o dedo na ferida, dando
o nosso grito, que as questões tratadas na educação
serão realmente priorizadas. Acima de qualquer assunto neste País deveríamos ter a educação, porque
é pelo caminho da educação que um povo realmente
pode se libertar da fome, do desemprego, da falta de
avanços tecnológicos, enﬁm, buscar o desenvolvimento e a justiça social.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Obrigada, Senadora.
Eu quero concluir, Senador Mão Santa, dizendo
que não podemos deixar passar em branco essa crise
mostrada nos indicadores das Nações Unidas.
O Presidente da República já deveria ter convocado todos os seus Ministros para discutir o que acontece
que, ao longo dos oito anos do seu Governo, o Brasil
não sai da mesma posição. O que acontece que ele
consegue fazer de uma crise econômica uma marolinha e do social, uma tempestade, um tsunami, e passa como se não tivesse acontecendo? Se o Produto
Interno Bruto caísse um ponto, este País pegava fogo.
O índice de analfabetismo, o número de analfabetos
aumenta e este País não considera isso uma crise?
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Sr. Presidente, o Senado precisa despertar para
essa realidade, e, ao mesmo tempo, nós precisamos
perceber que alguma ação o Brasil precisa tomar rapidamente.
Eu concluo, Sr. Presidente, falando de um tema
que tem tomado conta dos jornais nos últimos dias,
que é a chamada fraude do Enem. Mas, para chamar
a atenção, Senador Arthur Virgílio, de uma fraude que
não estão vendo. É que, mesmo que não houvesse
essa fraude, mesmo que ela nem acontecesse, aqueles que estão sendo aprovados no Enem estão sendo
aprovados com notas insuﬁcientes para que possam
enfrentar a realidade do século XX.
Nós temos uma fraude maior do que a fraude: é
a fraude da realidade, da péssima educação que nós
temos no nosso País. O Brasil está jogando para baixo
todas as exigências para quem entra na universidade,
porque hoje há mais vagas do que candidatos, e aí estão entrando na universidade sem o preparo de cumprir
um curso universitário, como deveria ser.
Nós temos que parar com essa fraude visível – e
não se pode nem colocar a culpa no Ministério, embora a pressa em fazer essas provas tenha gerado,
sim, um risco maior de fraude –, mas temos que falar
da verdadeira fraude, a fraude que não estão vendo,
a fraude de um ensino que não é ensino suﬁciente,
que é uma aparência de ensino, que é um ensino que
não está colado, que não está sintonizado, que não
está do tamanho de que o Brasil precisa para entrar
no mundo moderno.
Sr. Presidente, agradeço o tempo que me concedeu, mas eu não poderia deixar passar em branco
esse relatório recente das Nações Unidas sobre o IDH
brasileiro, que não sai de onde está há tanto tempo,
em uma posição vergonhosa em comparação com
países muito menores e mais pobres do que nós e
chamar a atenção para o que todos os técnicos estão
dizendo: o problema está na educação. O problema
não está na renda. O problema não está nos outros
indicadores. O índice que leva o IDH a cair é o índice
educação. E a prova é que o analfabetismo aumenta;
a prova é que, mesmo os exames para ver quem entra
nas universidades toleram notas baixas e provas que
não requerem a real dimensão de conhecimento que
o mundo moderno exige.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
V. Exª coloca o Senado como o conselheiro do Poder
Executivo. O Presidente Luiz Inácio devia reviver a
história de Pedro II – sábio estadista, que governou
este País por 49 anos, conceito mundial de cultura –,
que deixava a coroa e o cetro para ouvir os Senadores
da época. Na época, no passado, não havia Senador
tão brilhante como o Professor Cristovam Buarque. V.
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Exª oferece ao Poder Executivo o rumo do sonho que
todos nós temos por um Brasil educado, civilizado e
melhorado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nós estamos alternando. O Senador Arthur Virgílio é
o próximo orador. Estamos intercalando. Arthur Virgílio
cede para a Senadora Rosalba Ciarlini.
Antes de S. Exª subir à tribuna, eu quero lhe comunicar – está ouvindo, Arthur Virgílio? – que eu vi
uma pesquisa no Piauí. O Senador José Serra do seu
Partido, PSDB, tem mais do que o dobro dos votos.
É a grandeza do PSDB. Quero dar meu testemunho de que V. Exª foi um guerreiro, foi o espartano que
comandou os trezentos de Esparta. Hoje, a grandeza
e a perspectiva de vitória do PSDB, de José Serra,
tem muito a dever à bravura de V. Exª neste plenário.
Quero dar meu testemunho. Pode comunicar que o
Senador José Serra tem muito, muito, muito mais do
que o dobro em relação à candidata de Luiz Inácio, lá
no nosso Piauí.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Senador Mão Santa. Quero agradecer ao
Senador Arthur Virgílio por fazer essa permuta para que
eu pudesse logo fazer o meu pronunciamento.
Antes, já que estávamos falando de educação,
gostaria de relembrar que recentemente, em nosso
Estado, tivemos um seminário sobre educação promovido pelo PSDB, Senador Arthur Virgílio, com a
presença do Governador Serra e do Governador Aécio
Neves. Lá foram apresentadas as boas práticas que
estão elevando – e muito – a qualidade do ensino,
tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais. O mais
importante é a preocupação do seu Partido com essa
questão, quando coloca a educação em primeiro lugar,
quando mostra as prioridades, quando vê que esse é
o caminho que todos os brasileiros esperam trilhar.
Que este Brasil possa abrir os seus horizontes e que
possa haver, realmente, oportunidades para todos. O
caminho é a educação.
Inicialmente, Senador Mão Santa, quero dizer
que recebi um convite muito especial para terça-feira,
dia 6 de outubro, participar de uma grande comemoração, numa comunidade rural lá da cidade de Mossoró.
Não pude ir à comemoração e queria aqui me desculpar com todos os moradores da comunidade rural de
Pau Branco. Infelizmente, ela ocorreu no mesmo horário em que estava sendo sepultado um grande líder
religioso, uma pessoa por quem eu tinha um carinho
muito especial, que era o Monsenhor Américo Vespúcio Simonetti, que representou muito bem a Igreja
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na nossa cidade, na Região Oeste, no Vale do Açu.
Além de ser um pastor de Deus, ele também era um
pastor da esperança. Ele plantava no campo, nas escolas, nos movimentos sociais, porque foi exatamente
por intermédio do Monsenhor Américo que tivemos a
rádio rural. Era um grande comunicador, e através do
seu programa diário, dava-nos lições de combate às
injustiças sociais; ensinamentos, evangelização, mas
mostrava a palavra maior: solidariedade, fraternidade,
amor ao próximo.
Então, foi em função do sepultamento do grande Monsenhor Américo, meu amigo, que não pude ir
à comunidade rural de Pau Branco.
E o que é que essa comunidade estava festejando? É exatamente sobre isso, Senador Mão Santa, que
quero aqui fazer um registro.
Hoje, essa comunidade tem uma atividade muito
especial, de pequenos agricultores, Senador Gilberto, que são pequenos irrigantes. Eles plantam melão.
Melão é uma atividade muito forte no nosso Estado; a
fruticultura, de maneira geral, mas o produto que faz
de nós os maiores exportadores é o melão.
Quando fui Prefeita, por volta do ano 2000, uma vez
fui convocada por eles, porque eles tinham uma diﬁculdade imensa de água. E aí ﬁzemos um programa, mas
um programa arrojado, de perfuração de poços; poços
do calcário Jandaíra, poços rasos. A prefeitura chegou
sozinha. Não teve apoio nesse momento nem do governo estadual, nem do governo federal. Foi um programa
que ﬁzemos porque entendemos que aquilo era fundamental para a geração de emprego e renda. Além disso,
levamos a eletriﬁcação. Para se ter uma ideia, aonde a
energia convencional não era possível chegar, chegamos
com energia solar para movimentar esse poço e irrigar
2, 3 hectares. Naquele tempo, não era possível o celular.
Tinha que haver um posto telefônico. Levamos telefonia
e estradas vicinais. Criamos a estrutura necessária para
que eles pudessem, com seu trabalho, desenvolver uma
atividade tão nobre. Só que foi formada uma associação
que hoje é uma cooperativa; cooperativa, inclusive, presidida por uma mulher: Maria do Socorro Ribeiro – anteriormente presidida também por outros agricultores tão
fortes e tão dedicados quanto ela.
O Sebrae se associou a esse esforço. Eles produziam, mas tinham uma diﬁculdade muito grande,
porque, na realidade, seu produto deixava de ter valor,
porque o atravessador chegava. Havia prejuízos imensos. Foi aí que eles se credenciaram para receber o
selo do Comércio Justo. Há dois anos vinham nessa
luta, e a grande comemoração que estavam fazendo
na sua comunidade, convidando todos aqueles que
participaram dessa luta, foi exatamente pelo recebimento do selo do Comércio Justo.
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E o que é Comércio Justo? O Comércio Justo é
um termo... Essa certiﬁcação do melão de Mossoró,
que foi o primeiro do mundo que recebeu esse certiﬁcado do Comércio Justo, é um importante avanço para
a fruticultura, é claro. Para receber esse certiﬁcado, era
necessário ter um produto de alta qualidade. Tínhamos.
E também as práticas agrícolas deveriam ser realmente
boas, com respeito ao meio ambiente, com respeito exatamente à preservação das boas condições, sem usar
produtos que agredissem o meio ambiente. E também,
associado a tudo isso, deveria haver o fator social.
O certiﬁcado garante que eles exportem diretamente, coisa que já vai acontecer agora. Vão exportar
20 contêineres, já agora no mês de novembro, diretamente para a Inglaterra e Alemanha.
O Comércio Justo, do termo inglês Fair Trade é
um movimento social que dá atenção especial às exportações de países em desenvolvimento para países
desenvolvidos, levando em conta boas práticas sociais
e ambientais.
Essa certiﬁcação que receberam tem validade
até o ano 2012, 6 de setembro. Vão ﬁcar sendo acompanhados exatamente por essa fundação, para que
mantenham essas boas práticas.
E há uma competitividade agora de preços. Eles
entraram realmente dentro das condições de competitividade com o bom produto que têm para terem também um bom preço.
Então, daí essa comemoração, a qual não pude
ir, mas queria aqui deixar este registro, dizendo o quanto ela foi importante. E aqui vem a comprovação de
que as políticas públicas, quando são realizadas com
seriedade, olhando exatamente esse ponto de criar
as condições para que o potencial existente em cada
região, em cada local, as vocações naturais sejam
respeitadas, sejam estimuladas, sejam valorizadas,
eles vão em frente.
Se V. Exªs pudessem ir até essa comunidade, iriam
constatar o quanto melhorou a qualidade de vida.
Então, ﬁca aqui este registro. Era sobre isto que
eu queria falar, sobre a importância que tem a agricultura irrigada, sobre a importância que há em apoiar as
associações, as cooperativas.
Nosso País tem, sim, um grande caminho a ser trilhado, através dos pequenos produtores, da valorização
e do incentivo aos produtores. Infelizmente, eles também
sofrem muito com a questão dos créditos. É algo que falta,
ou, então, os juros são realmente muito difíceis de serem
suportados, e muitos chegam a perder a condição de
crescer com a atividade de gerar mais produtos, produzir
mais alimentos para deixar as cidades vivas.
Lembro que, quando Prefeita, perguntavam: “Por
que a senhora investe tanto na zona rural?” Porque,
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eleitoralmente, aquilo signiﬁcava muito pouco, Senador Mão Santa, em relação à cidade, que é a segunda
cidade do Estado. Eu dizia: “Não estou preocupada
com o número de eleitores; estou preocupada é com
o desenvolvimento da cidade.”
Se o campo estiver bem, você inibe a migração;
você faz com que eles permaneçam na terra, produzindo, tendo condições de gerar sua própria renda, e,
com isso, as cidades se mantêm ainda mais fortes,
porque eles movimentam a economia, gerando renda, gerando emprego e, o que é mais importante: o
alimento para manter viva todas as cidades.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos agora para falar, como Líder, Arthur Virgílio, que é Líder do PSDB.
Ele enriquece o Senado da República, pois é uma
das inteligências mais privilegiadas do País. A exemplo
do estadista Fernando Henrique Cardoso, ele faz crescer
este Senado. Ele é poliglota: é professor de inglês, de
francês e, sem dúvida nenhuma, é um dos mais brilhantes oradores da história do Congresso Nacional.
Onde ando, escuto que o Brasil quer Arthur Virgílio
como Senador da República. Manaus tem obrigação
e o dever de elegê-lo; Manaus não pode decepcionar
o Brasil, que o deseja aqui, no Congresso.
Acho que V. Exª, vamos dizer, é credor. O próximo
Presidente da República, José Serra, é seu devedor.
V. Exª segurou e elevou a bandeira do PSDB, nesta
Casa, ao longo dos anos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
V. Exª é sempre muito generoso com este seu colega.
Quero até adiantar à Casa e à Nação que V. Exª faz aniversário no dia 13. Será uma festa popular muito bonita
no Piauí. O prestígio de V. Exª no meu Estado e por onde
ando é enorme. V. Exª é uma referência de combatividade, de cultura, de erudição, de coerência. V. Exª sabe
o carinho muito grande que tenho por V. Exª, por sua
família, por sua esposa, por todos de sua família.
Mas, Sr. Presidente, tenho três assuntos que vou
abordar com bastante rapidez.
O primeiro é anunciar que estou requerendo,
nos termos regimentais e constitucionais, que sejam
convidados – a Constituição fala em convocação, mas
a forma mais educada é o convite – o Sr. Ministro da
Fazenda, Guido Mantega, e o Secretário da Receita
Federal do Brasil, Dr. Otacílio Dantas Cartaxo, para
prestar esclarecimentos sobre esse atraso na restituição do Imposto de Renda.
São R$4,5 bilhões. Eles anunciam que pagarão
R$1,5 bilhão agora, neste ano, e deixarão R$3 bilhões
para o primeiro trimestre de 2010. Isso não é normal. A
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praxe é a restituição se dar no mesmo ano. Obviamente, a resposta do Ministro não foi, pelo menos por mim,
considerada adequada, porque ele diz que é normal –
como uma vez antecipou, na outra pode atrasar. Não
é verdade. Se alguém antecipa o pagamento a uma
loja, isso pode ser considerado normal, pode até dar
alguma vantagem para quem antecipa. Agora, atrasar
inevitavelmente dá multa, juros de mora e por aí afora. Fora o fato de que tem uma repercussão negativa
muito clara na economia. As pessoas se planejaram e
isso pode repercutir no emprego de comerciários, no
emprego de industriários. Não é uma coisa normal.
Eu gostaria de saber, basicamente, duas coisas: primeiro, por que o atraso? Por que o Governo
não consegue ajustar a sua estrutura de gastos à sua
estrutura de arrecadação? Tem a obrigação de cortar
despesas e não de cortar pagamentos tão essenciais
como esse, que, embora vá direto para o bolso da
classe média, ofende a todos os brasileiros, porque, a
partir do que despenderia a classe média, outros setores se beneﬁciariam e a economia se movimentaria
de maneira conveniente.
Outra pergunta que desejo fazer é, basicamente,
a seguinte: isso aí é episódico, é algo que aconteceria uma vez só ou é o prenúncio de uma crise ﬁscal,
de diﬁculdades ﬁscais do Governo? Isso porque já se
sabe, pelo Boletim Focus, que a perspectiva é de, ano
que vem, os juros da taxa básica estarem mais altos
que neste ano. Por quê? Porque o Governo gasta demais, porque tem gastos correntes que sobem sempre
acima do crescimento do PIB, descontada a inﬂação,
ou seja, sobem acima do PIB em termos reais. Isso
deixaria qualquer família em posição insustentável e,
obviamente, deixaria qualquer país, no longo prazo,
em situação também de diﬁculdades.
Eu não gostaria que o Governo, que cumpre uma
correta política monetária, de repente, cumprisse uma
política ﬁscal de pouca responsabilidade e, com isso,
na hora em que o mundo começa a deixar a crise, o
País entrasse, ele próprio, na crise. Eu não gostaria
de ver isso. Portanto, quero explicações do Ministro,
o que é o mínimo.
Uma pequena prefeitura do interior do meu Estado, Senador Valdir Raupp, se não quita algum de
seus compromissos com a Previdência, por exemplo,
é declarada inadimplente e não pode fazer convênios
com o Governo Federal.
O Governo Federal não tem quem o puna. Ele
simplesmente diz que, neste ano, não vai restituir o que
deve aos contribuintes e ﬁca por isso. Eu não considero
que seja uma coisa justa. Termina sempre a corda arrebentando do lado do mais fraco, do lado do menor.
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Por isso, o convite ao Ministro Mantega seria apreciado na Comissão de Assuntos Econômicos na terçafeira. Talvez ele viesse numa quarta ou numa quinta, mas,
quem sabe, ele poderia até nos surpreender e aparecer
aqui na terça, sponte propria, aparecer por vontade própria, espontaneamente, dizendo: “Olha, democraticamente, estou aqui para responder às indagações das Srªs
e dos Srs. Senadores”. Seria um gesto que nós todos
apreciaríamos. O Ministro Mantega é uma ﬁgura amena,
é uma ﬁgura de quem gosto, pessoalmente, mas que
deve explicações à Nação, com muita clareza.
Sr. Presidente, o outro item é saudar a decisão
do Tribunal de Contas da União, que, depois de tomar
todas as precauções e depois de todos os rigores
técnicos, permitiu que as obras de pavimentação da
BR-363, que liga Boca do Acre, no meu Estado, a Rio
Branco do Acre, fossem iniciadas. Essa é uma notícia
muito alvissareira.
A partir de Rio Branco do Acre se pode ir a Porto Velho pela 364, que, me informa o Senador Valdir
Raupp, está em boas condições. Isso signiﬁca que, a
partir do momento em que se concluam os trabalhos
da BR-363, nós poderemos, pela 363 e pela 364, alcançar a malha viária do País e, com isso, reduzir o
custo Amazonas, apressar, diminuir o tempo de entrega dos produtos do Polo Industrial de Manaus, bem
como diminuir o tempo de chegada dos produtos que
o Amazonas importa.
É uma notícia muito boa para Boca do Acre, é uma
notícia muito boa para o Estado do Amazonas como
um todo, e sei que, por essa via, é muito boa para o
País. É um esforço que coube a tantos fazerem...
Concedo a V. Exª um aparte.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V. Exª aborda
um tema que diz respeito ao Estado do Amazonas, ao
Estado do Acre e ao Estado de Rondônia.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Rondônia, sem dúvida alguma.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Tanto a 364,
a 363,...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – A 363.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – (...) que é
essa de Boca do Acre, que liga à BR-364, como a 319,
também, que está em construção, não é?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim.
Essa ainda está com problema de licença ambiental
no miolo.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Problema
ambiental no meio, no miolo.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Exatamente.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – São 200km
de Manaus a Porto Velho, que já estão restaurados,
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mais 200 de Porto Velho ao Município de Humaitá, no
Estado do Amazonas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Tem
cerca de 500, no miolo, ainda com...
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Uns quatrocentos e poucos a 500km, no miolo...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Quatrocentos e poucos, é isso.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – (...) que ainda faltam ser restaurados por problemas ambientais, e
a ponte sobre o rio Madeira, em Porto Velho. Tivemos
uma audiência pública na segunda-feira desta semana,
em Porto Velho, na Assembleia Legislativa, com o Diretor de Planejamento do Dnit, Dr. Miguel de Souza, e
alguns técnicos do Dnit, que estão respondendo alguns
questionamentos do TCU, relativamente ao processo
licitatório, mas que já estão sendo sanados para licitar
a construção da ponte. Então, vamos ter a ponte de
integração com a 319, voltando a ter essa integração
com Manaus, com o Polo Industrial de Manaus. Muitas
das carretas, dos produtos que vão para o Polo Industrial passam por Porto Velho. Alguns vão por Belém,
mas uma boa parte vai, ainda, por Porto Velho. Então,
V. Exª está correto quando defende essa integração
de Boca do Acre com Rio Branco, com Porto Velho, de
Porto Velho com Manaus. Acho que chega de a Amazônia ﬁcar desintegrada. Precisamos integrá-la, fazer
essas vias de integração. Parabéns a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agradeço a V. Exª, Senador Valdir Raupp, que já foi um competente Governador do Estado de Rondônia, pela contribuição que dá, porque, de fato, além de ser benéﬁca
a medida para os três Estados, e, portanto, para o País,
ela, para o meu Estado, signiﬁca uma certa alforria –
aliás, as duas vias –, porque não é comum um Estado
que tem 98% da sua cobertura ﬂorestal de pé estar
impedido de fazer um gesto que será acompanhado
de providências dos três Governos – do Governo de
Rondônia, do Governo Federal e do Governo Estadual,
é o que está combinado entre os três entes –, no sentido de criar as necessárias unidades de conservação
à beira da estrada, para evitar a ocupação desordenada, porque a estrada chama populações. Mas, com
essas providências, daria para se fazer esse arranhão
momentâneo na natureza, porque o Amazonas tem
98% da sua cobertura ﬂorestal de pé. Seria o prêmio,
quebrando o isolamento de um Estado que soube se
cuidar tão bem, graças, eu devo reconhecer, à existência do Polo de Manaus, que ﬁnancia o Estado sem
que seja necessário o avanço sobre a ﬂoresta.
Por outro lado, nós temos aquele exemplo do gasoduto Coari/Manaus. O gasoduto Coari/Manaus tem
vida, a depender do nível de crescimento do Amazo-
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nas, para 10, 12 anos. Então, obviamente, não se vai
trocar uma matriz energética que é ótima – a do gás
natural, que é não poluente, que é verde, que é ecológica – para, daqui a 12 anos, se ter o problema outra
vez. Então, se tem de fazer o gasoduto que vai ligar
Carauari, no Amazonas, a Urucu, de Urucu a Coari, e
de Coari a Manaus, para se continuar o abastecimento
de energia por aquelas bandas, pela minha terra.
Então, vão dizer, de novo, que isso arranha a natureza. É um arranhão...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
peço só um pouco de tempo, Sr. Presidente.
É um arranhão que não vai aos nervos, porque pior
do que isso é ﬁcar queimando óleo diesel ali, sem parar.
Isso é muito pior. O gás natural é uma matriz energética
limpa, ecológica e, portanto, eu sei distinguir o pequeno
arranhão, que é recomposto, depois, pela natureza, do
arranhão irreversível que a emissão de carbono pelas usinas a diesel ocasiona o tempo inteiro. Temos de começar
a pensar, mesmo, em formas limpas de energia.
Peço a V. Exª, Sr. Presidente, um pouquinho mais
de tempo para concluir uma última comunicação.
É que recebi, ontem, o que foi um comunicado
muito gentil que me fez um grupo de sargentos controladores de voo da Aeronáutica, trazendo-me a publicação Vetor Brasil, dedicada à divulgação de fatos da
vida cotidiana da comunidade que zela pelo controle
do tráfego aéreo e segurança de voo.
Eu entendo que esse é um canal eﬁciente de comunicação dos controladores de tráfego aéreo com a
população brasileira: passa a nos informar, é educativo,
é pedagógico para todos nós que somos usuários da
aviação comercial. E é uma expressão muito legítima
desse segmento proﬁssional que são os sargentos
controladores de voo.
Eu devo lembrar que até hoje, depois daquela
crise mais aguda que gerou todo aquele caos aéreo,
nós não tivemos ainda a deﬁnição sobre se é civil o
controle ou se é militar o controle. Não vamos ﬁcar esperando – bato na madeira três vezes – que aconteça
outro acidente. Mas o fato é que achei muito interessante, muito oportuna a decisão de passarem a se
expressar através de uma revista – a Vetor Brasil – os
controladores de voo, porque nós podemos, a partir de
agora, acompanhar as suas diﬁculdades, acompanhar
os seus anseios e acompanhar as suas opiniões.
São três assuntos que trago, dizendo a V. Exª que
eu imagino que a ﬁdalguia do Ministro Guido Mantega
fará com que ele se apresente espontaneamente à Comissão, na terça-feira, para nós termos um debate muito
intenso. Ele vem com todos os seus assessores – e eu
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peço que traga o Dr. Cartaxo – para nós discutirmos algo
que não me diga o Ministro que é normal porque não é
normal. A praxe é pagar no mesmo ano. E dizer que ano
passado antecipou e que neste ano pode atrasar... Não
existe essa lei da compensação torta, esdrúxula. Não
existe. Existe, sim, a normalidade de se antecipar se puder. É bom. Mas a ideia, o fato de se atrasar a restituição
do Imposto de Renda causa transtornos, e eu espero
que seja meramente um transtorno, que não seja o início de uma série de inadimplências, porque os gastos
correntes têm subido muito acima do PIB todos os anos,
descontada a inﬂação. Em termos reais, portanto. Isso é
um aviso. Estamos dizendo há muito tempo; tenho dito
desta tribuna dezenas de vezes, sempre desta mesma
tribuna, deste lado, à esquerda do Presidente. Digo isso
há anos: o Governo tem de cuidar melhor da parte ﬁscal.
Foi impecável no seu primeiro Governo o Presidente Lula,
na parte ﬁscal. Ele, que é aprovado, a meu ver, na parte monetária, e com louvor. Mas na parte ﬁscal não tem
sido responsável no seu segundo Governo. Isso tudo vai
acarretando problemas que estão se acumulando. Esses
problemas se acumulando geram esses transtornos, que
agora atingem diretamente a classe média, mas atingem
indiretamente o conjunto da economia brasileira, incluindose aí os segmentos mais pobres da população.
Sr. Presidente, muito obrigado a V. Exª, sobretudo pela generosidade com que sempre trata este
seu colega, amigo, companheiro. Agradeço a todos
os Senadores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após a palavra desse extraordinário Senador, líder das
oposições no Brasil, Arthur Virgílio, convidamos para
usar da tribuna o sexto orador inscrito da lista, Gilberto
Goellner, do Democratas de Mato Grosso.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Mão Santa, Srs. Senadores, existem
certos mitos que necessitam ser derrubados antes que
continuem a trazer prejuízos ao Brasil. Um desses mitos
é a persistente e deletéria ideia de que a agricultura e os
agricultores são menos importantes ao País. Na verdade,
são os principais responsáveis pela economia brasileira
hoje. Se não fosse o setor agrícola, não haveria os alimentos baratos, o crescimento econômico, o superávit
nas exportações, e milhares de empregos desapareceriam, um terço dos empregos brasileiros.
Além disso, os agricultores repetidamente são
acusados de destruir a natureza, quando isso não condiz exatamente com a realidade. Aliás, os produtores
bem sabem aliar produção sustentável e preservação
ambiental. Os sistemas de plantio direto e a integração
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lavoura-pecuária-silvicultura são exemplos de consciência da classe rural.
A desmoralização dos agricultores só interessa
aos que usufruem de poder na miséria e exploram os
sonhos que os mais pobres têm por um pedaço de
terra. Os invasores e os assentados geralmente são
oriundos de cidades e têm pouca ou nenhuma experiência no campo. São aliciados e constituem hoje uma
verdadeira massa de manobra.
Quantos líderes de movimentos de reforma agrária já foram vistos com uma enxada na mão? Escrevem
manuais de doutrinação, mas não estão envolvidos com
a produção agrícola. As invasões de terra, pois, são benéﬁcas apenas para os líderes populistas desses supostos movimentos sociais. Os assentamentos oriundos da
suposta reforma agrária levada a rigor pelo Governo são,
em sua maioria, dependentes de verbas públicas.
Matéria da revista Exame, do dia 23 de setembro
último, informa que pesquisadores da Universidade de
Brasília veriﬁcaram que em nove assentamentos nos
Estados do Acre, Amazonas, Goiás e Minas Gerais,
Vejam só, apenas 15% dos assentados vivem da exploração agrícola e só 10% têm lucro com essa atividade. Além disso, pelo menos 30% têm sua principal
fonte de renda oriunda de programas assistenciais; ou
seja, os assentados vivem, em sua maioria, de auxílio
do Governo Federal. E esse mesmo Governo se deparará em breve com um contraditório real dos índices
de produtividade exigidos dos produtores rurais, sob
pena de novas desapropriações.
Eu pergunto: Será que essa lei será aplicada para
a grande maioria dos assentados, que não plantam,
pois não conseguem obter ﬁnanciamento sequer diante
da sua irregularidade junto aos órgãos ambientais, da
falta de titularidade desses imóveis que eles recebem
do Governo? Mas, na verdade, não recebem. São colocados e jogados lá. E, com isso, o Governo vai tirar o
que desses assentamentos? Esse produtor vai tirar o
quê? O Governo vai tirar a terra desses que não foram
assentados, mas abandonados nessas áreas, muitas
vezes longínquas, distantes do mercado consumidor,
sem qualquer infraestrutura mínima?
É aí que entra a nossa proposta, porque eu não
posso ﬁcar aqui criticando, Senador Osvaldo Sobrinho,
Senador Mão Santa, Senador Valdir Raupp, e simplesmente dizendo, transparecendo até que a gente seja
contra essa reforma agrária, esses assentamentos. Nós
temos terra suﬁciente, poderá ser dada suﬁcientemente
a todos. Agora, da forma como se faz reforma agrária
neste País, os assentamentos em nada contribuem
com o cidadão que lá é colocado.
A nossa proposta inclui, precisamente, alguns aspectos importantes. Primeiro, eles deveriam ser coloca-
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dos, institucionalizados próximos, principalmente, aos
grandes centros urbanos. Nós podemos colocar, inclusive, os programas habitacionais, Senador Paim, diretamente vinculados às zonas mais periféricas das nossas
cidades, de qualquer tamanho, porque todos precisam
se alimentar, toda a população precisa de hortifrutigranjeiros. Não precisam vir dos grandes centros produtores,
às vezes, andando dois mil quilômetros para chegar a
uma cidade pequena, que tem agricultura, que poderia
estar produzindo suas próprias verduras e os alimentos
consumidos diariamente pela população.
Em vez disso, esses programas habitacionais
hoje, com uma área maior, um terreninho de 150 metros, onde não dá nem para se colocar uma árvore
de sombra, muito menos uma horta, não sobra lugar
para nada... Até em terrenos menores, de cem metros,
coloca-se hoje uma futura favela. Nós precisamos, sim,
colocar áreas de dois a cinco hectares, viabilizando,
sim, a produção de alimentos, dando emprego e renda
para a família daquele produtor, daquele cidadão.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) –
Pois não, Senador Osvaldo Sobrinho.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Nobre Senador, quero dizer que a sua visão é muito social, uma
visão que, na verdade, impacta com a realidade que nós
temos hoje no Brasil. Na verdade, na construção dessas
casinhas, já está se fazendo uma favela. E depois de
alguns dias, há uma favela enorme, com condições humanas completamente degradáveis. Exemplos positivos
nós temos bastante. Hoje, por exemplo, na periferia de
Cuiabá, digamos, Pedra 90, aquele bairro que foi feito
pelo Senador Jayme Campos, quando Governador. Foi
uma medida acertadíssima. Eram pessoas que estavam
morando em casas de papelão, aquele negócio todo.
De repente, ele as tirou de lá, fez um bairro com escola,
com posto de saúde, com praça, com asfalto, com tudo.
Ao lado daquilo, fez várias chácaras. V. Exª conhece o
processo. Chácaras para as pessoas viveram lá. Formou-se o cinturão verde de Cuiabá, onde as pessoas
plantam suas verduras, sua mandioca, plantam tudo,
vivem com dignidade. Agora, o Prefeito Wilson Santos
está fazendo tanques de peixes. Para cada morador, um
tanquinho de peixe. Dá para a sua alimentação e para
a venda também no mercado e nas feiras. Isso é que
é uma reforma agrária de verdade. Isso é que é fazer
o social de verdade. Isso é que é resgatar aquilo que
o Senador Buarque falou há pouco: as dívidas sociais.
Assim, você evita os bolsões de miséria que hoje circundam todas as grandes capitais, as grandes cidades. O
cidadão é expulso do campo pelo êxodo rural, chega na
cidade e tem que se entregar para a mendicância, para
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a miséria, a prostituição de suas ﬁlhas. É uma miséria
total, é a fábrica de miséria, a fábrica da maledicência
humana. Portanto, o que V. Exª prega agora é realmente
o modelo do que tem que ser feito. Assim, realmente
se resolve de fato e de direito o caso. As cidades médias do interior do Mato Grosso deixam área reservada
para fazer essas chacarazinhas. Ali, vivem com dignidade, aproveitam a estrutura da cidade. Não é preciso
construir uma estrutura paralela, não. Já aproveita a
estrutura existente, com escolas, postos de saúde, asfalto, água encanada. Pode-se fazer esse tipo de coisa
em convênio com as prefeituras, o que barateira muito
mais o processo. Nós estamos querendo fazer coisas
em Brasília, e não chega a metade lá. Faça direto com
a comunidade, com a prefeitura, com a subprefeitura,
com a organização que existe lá, com a ONG. Vai fazer,
vai dar certo e vai gastar muito menos. Parabenizo V. Exª
e peço desculpas até por ter tomado o seu tempo, que
sei que é curto, mas não poderia deixar de participar
desse seu entusiasmo e das assertivas que o senhor
faz aqui para um Brasil novo que queremos, pagando
suas dívidas sociais. Muito obrigado.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) –
Muito bem, Senador Osvaldo Sobrinho. Esse seria um
exemplo do grande cinturão verde que pode ser formado.
Exemplo além de Pedra 90, em Cuiabá, está na cidade
de Curitiba. Em volta de Curitiba, eles ﬁzeram um programa de assentamento com cinco hectares para cada
assentado, e deram as condições viáveis de infraestrutura, econômicas e ﬁnanciamento para produzir. Colocada toda a infraestrutura, é necessário escola, creche,
água, luz. Esse é um verdadeiro programa.
Agora, jogados como estão, 575 assentamentos
no Estado de Mato Grosso, abandonados, nenhum consegue, este ano, um ﬁnanciamento sequer no Banco
do Brasil, no programa do Pronaf. Motivo maior: regularização fundiária.
Veja só, o próprio Decreto nº 6.514 inviabilizou
esses pequenos assentados. E nós aqui colocando
emendas para viabilizar infraestrutura, colocar uma
pequena cooperativa, colocar trator. Eu mesmo coloco muitas emendas, Senador, viabilizando alguns
assentamentos.
Eu sou a favor dos assentamentos. Agora, ﬁco
indignado com o descaso, com o modelo, com a massa de manobra que são os movimentos sociais, como
o Movimento dos Sem Terra, que, de forma escusa,
recebem recursos para invadir propriedades. Vou tratar
do tema mais na frente.
Então, essa infraestrutura, a possibilidade de se
colocar programas habitacionais...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) –
Senador Mão Santa, vou precisar de mais tempo. Nós
tivemos um aparte, e eu estava contando com vinte
minutos. Gostaria da sua compreensão.
Eu digo também que o Governo Federal tem sido
repetidamente leniente com essas invasões de terras,
alguns Estados principalmente, alguns Governadores,
como o do Estado do Pará, que tão bem foi criticado aqui
todo esse descaso que houve com as invasões lá pelo
Senador Mário Couto, pelo Senador Flexa Ribeiro.
E, apesar de existir a Lei nº 8.629, a lei que estabelece mecanismos que impedem a vistoria, avaliação ou desapropriação nos dois anos seguintes à
desocupação de área invadida e exclui do Programa
de Reforma Agrária quem for identiﬁcado como participante direto ou indireto...
(Interrupção do som.)
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – ...
em conﬂito fundiário, bem como impede o repasse de
recursos para entidades que participem de alguma forma de invasão de terras, a lei, no entanto, tem sido letra
morta. Os invasores de terra são beneﬁciados repetidamente com dinheiro público. Indiretamente, porque
o MST diretamente não ganha, mas por intermédio de
outros órgãos, é o que vai ser constatado na CPI.
A situação levou o Presidente do Supremo Tribunal, Ministro Gilmar Mendes, a relembrar, em fevereiro
último, que repassar recursos federais, direta ou indiretamente, a movimentos que promovam invasões de
terra é ilicitude. Apesar do aviso, a Ministra-Chefe da
Casa Civil, Dilma Rousseff, e os Ministros Guilherme
Cassel e Paulo Vanucchi deliberadamente fecham os
olhos aos atos contrários à lei praticados pelo Governo
Federal, conforme mostra a reportagem do dia 28 de
fevereiro último do jornal Folha de S.Paulo.
O jornal paulista relatou nessa mesma reportagem que, desde 2004, R$41,5 milhões têm sido repassados a entidades que funcionam como fachada
para o MST. É um laranjal. O mesmo laranjal que foi
dizimado lá, o MST também possui, a despeito dessas
proibições legais.
Em 6 de março último, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), lançou a nota em que defendia
o repasse de recursos para entidades da sociedade
civil. No entanto, tal nota não respondia o porquê de
a Pasta enviar verbas para entidades que não defendiam a agricultura familiar e sustentável, mas apenas
a invasão de terras.
As invasões são, além disso, realizadas a despeito
da necessidade da desapropriação de terras. Vejam bem,
de acordo com o Ministério da Agricultura, há no Brasil 66
milhões de hectares agricultáveis explorados e mais de
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90 milhões inexplorados. Ou seja, há área bastante para
ser utilizada em autênticos programas de distribuição de
terras, sem que haja necessidade de se mexer em um
centímetro quadrado das propriedades rurais.
Mesmo porque o Incra já dispõe de 70 milhões
de hectares para assentamentos. E não o faz por quê?
Porque não existe um programa integrado, não existe
infraestrutura, eles não dão o título da terra, não emancipam esses assentamentos, não viabilizam cada um
economicamente, não fazem um projeto de estruturação, não colocam infraestrutura para chegar até lá. E
é isso que está causando desespero em quem está
assentado. Por isso é que só 10% ou 15% hoje vivem
da atividade rural. Está abandonado, quando não foi
dizimado e foi vendida a madeira.
Apesar disso, apenas no atual Governo, foram
assentadas 520 mil famílias em um total de área equivalente ao território do Paraguai. Veja só! No entanto,
a ânsia de mais terra para invasões continua. Parece
que o Governo só vê números, Senador Mão Santa.
Querem números. Colocaram que precisam assentar
800 mil famílias e querem perseguir. Agora, em que
condições estão ﬁcando essas famílias assentadas?
Ninguém vê.
Porque até a atividade rural, para quem já tem
uma organização, quem tem equipamento, quem está
em local com infraestrutura, quem detém até condições
de plantar e produzir a pequena agricultura familiar, está
em uma situação difícil, sem renda. Estão deixando o
campo por falta de renda na Região Sul, na Região Sudeste, na Região Centro-Oeste. Essa é a realidade. E o
Governo ainda coloca mais gente, sem estrutura mínima,
sem viabilidade econômica para esses cidadãos.
E os invasores continuam sendo responsáveis
pela destruição ambiental. Os agricultores, no entanto, foram enviados, há trinta, quarenta anos, para
diversas regiões do País porque foram incentivados
pelo Governo Federal, inclusive com programas de
assentamento. Hoje, esses pequenos agricultores se
tornaram médios; outros, até grandes.
O Governo Federal, nos anos 70 e 80, determinava que era necessário desmatar terras para receber
ﬁnanciamento do Banco do Brasil. Hoje, apesar de toda
a informação existente e de toda a propaganda voltada contra os agricultores brasileiros, como se esses
fossem os responsáveis por todo mal do mundo, pelo
aquecimento global, não analisando os benefícios...
(Interrupção do som.)
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – De
acordo o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da
Amazônia (Imazon), os assentamentos rurais foram
responsáveis pela destruição de mais de 10,6 milhões

OUTUBRO50717
2009

Sexta-feira 9

de hectares de mata nas últimas três décadas, principalmente nos Estados de Rondônia, de Mato Grosso
e do Pará.
Falta a precisão dos dados no País. Precisamos
saber se foi desmatamento legal – que é de 65% na
zona da Amazônia; de 65% no cerrado, de 80% na
Região Centro-Oeste; e de 20% só na Amazônia – ou
se foi desmatamento ilegal. Então, isso precisa ser
explicado.
A matéria do site Ambiente Brasil reporta ainda
que os “novos vilões da ﬂoresta contam com recursos
públicos do Incra” e estima que “mais de 90% dos
assentamentos não têm licença ambiental [não são
educados para a obterem], e [...], na prática, ninguém
é penalizado”.
Também o boletim Folha Verde, do Ministério
Público de Goiás, na edição de outubro de 2008, fala
que 22% do cerrado daquele Estado foram destruídos
por assentados ﬁnanciados pelo Incra. E, novamente,
pergunto: foram desmatamentos possíveis, legais, para
trocar o cerrado pela produção sustentável economicamente, ou eles foram feitos de forma ilegal?
A Promotora de Justiça de Goiás, Miriam Belle
Moraes da Silva, aﬁrmou, nessa mesma edição:
[...] está ocorrendo um desrespeito à Resolução Conama nº 387, de 2006, que estabelece os procedimentos para o licenciamento
ambiental de projetos de assentamentos de
reforma agraﬁa. Há também descumprimento
do Código Florestal e da Lei de Crimes Ambientais.
É razoável, portanto, imaginar que a destruição
ﬂorestal provocada por assentados e invasores de terra é ainda pior em Estados como o Mato Grosso, que
tem uma das maiores quantidades de assentamentos
de reforma agrária no Brasil, com mais de seis milhões
de hectares destinados a esses projetos de assentamentos para cem mil famílias, pelo menos.
O que quero estabelecer é o seguinte: se não
houver assistência e viabilidade econômica para a
atividade desses assentados, será natural que eles
explorem a natureza, porque nem com um programa
de serviços ambientais por desmate evitado ainda
contamos no País. Já deveríamos contar com isso,
porque, assim, estaríamos dando uma fonte de renda.
O assentado seria um guardião da ﬂoresta, um guardião dessas áreas.
É preciso, portanto, acabar com os mitos. Os agricultores, tantas vezes acusados de inúmeras monstruosidades, são os que respondem pela produção de
alimentos, não pela destruição deles.
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Em seu discurso, nesta Casa, o Presidente do
Senado Federal, Senador José Sarney, falou:
A consciência da injustiça fundiária no
Brasil é inversamente proporcional à tendência
de culpar as vítimas e, em especial, o MST,
pela exposição do problema, ou, pior, de considerar o Movimento dos Sem Terra como se
fosse o verdadeiro problema.
E o é, Sr. Presidente Sarney. É o verdadeiro problema. Eles não querem trabalhar, eles querem invadir e destruir.
Ora, o próprio Senador admitiu que o MST possui
várias faces: “A face dos casos de violência oculta a
realidade de que a de seu trabalho é, na maioria dos
casos, pacíﬁca”. Não é, na maioria das vezes, pacíﬁca.
Onde está a paciﬁcidade? Paciﬁcidade em invadir uma
propriedade rural, como aconteceu na semana passada, quando destruíram milhares de pés de laranja de
uma fazenda produtiva do centro-oeste paulista? Não
foi só esse exemplo, há centenas de exemplos pelo
País todo. E não se trata somente de destruir pés de
laranja, não! Segundo artigo da Folha de S. Paulo de
hoje, também foram daniﬁcados 28 tratores – eles foram destruídos! –, quatro caminhões, um computador.
Foram levados DVD, TV, rádio, chuveiro, lâmpadas, torneiras, roupas, calçados e presentes de casamento da
faxineira da sede da fazenda ainda na caixa.
Ao contrário de ações como essa, foi a agricultura que impediu que a crise econômica mundial não
passasse de uma “marolinha” para o Brasil, como disse
o próprio Presidente. Isso deve ser dito ao Presidente
Lula, que deve saber disso.
O jornalista Carlos Alberto Sardenberg trouxe as
seguintes informações, em recente edição do Jornal da
Globo: o total das exportações brasileiras em 2008 foi
de US$197,9 bilhões, e a parcela do agronegócio foi
de US$ 71,8 bilhões, ou seja, mais de um terço; o total
das importações brasileiras em 2008 foi de US$173,2
bilhões, e a parcela do agronegócio foi de US$11,8 bilhões, ou seja, 6,8% – o Brasil importa muito pouco e
exporta muito mais, o Brasil importa fertilizantes, porque não somos capazes de produzi-los aqui; há mina,
mas não se explora, e a Petrobras deveria trabalhar
nisso –; o superávit da balança comercial em 2008 foi
de US$24,7 bilhões; e o superávit do agronegócio foi
de aproximadamente US$60 bilhões.
Agora, para concluir, Sr. Presidente, devo dizer
que, de acordo com o Ministério da Agricultura, de
janeiro a setembro deste ano, o saldo da balança comercial já soma US$42 bilhões.
Portanto, é hora de restabelecer a verdade neste
País. Os agricultores são grandes contribuintes para a
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riqueza, não para a pobreza nacional. Os assentados,
certamente, merecem toda a nossa atenção, mas parte deles é composta de pessoas sem aptidão para o
trabalho agrícola, oriundas das cidades, inclusive de
penitenciárias. Ficam presos por dois ou três meses,
não têm o que fazer, não têm mais emprego, ninguém
os recebe para trabalhar, vão inscrever-se no Movimento dos Sem Terra, recebem por isso e são enganados
pelo discurso dos líderes populistas, que estão preocupados apenas em conquistar poder e viver à custa
de verbas do Governo Federal.
É por isso que somos inteiramente a favor de se
constituir, no Congresso Nacional, uma CPMI, para
averiguar a remessa de dinheiro que se faz indiretamente ao MST, via outros órgãos, que recebem pelo
MST, porque ele não se mantém organizado e não quer
ter a responsabilidade das invasões, das badernas e
da anarquia que constitui no País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era isso o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essas foram as palavras do Senador Gilberto Goellner,
mostrando suas preocupações com a agressividade
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST).
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.359, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 255, II,
12, que, sobre o Projeto de Resolução do
Senado nº 62, de 2009, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
Justiﬁcação
O Projeto de Resolução do Senado nº 62, de
2009, é matéria que não envolve somente aspectos
econômicos, mas também jurídicos. Portanto, é imprescindível que o seu mérito seja analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 2009. – Senador Efraim Morais.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido será incluído em
Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Em votação o Requerimento nº 1.356, de 2009, de
autoria do Senador Lobão Filho, para desempenho de
missão, lido anteriormente.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada pelo Senador
Lobão Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nesta sessão do Senado Federal de 8 de outubro de
2009, a Presidência comunica que está convocada
sessão solene conjunta do Congresso Nacional, a
realizar-se no dia 15 de outubro do corrente, quintafeira, às 10 horas, no plenário do Senado Federal, destinada a comemorar o Dia Nacional e Internacional do
Idoso e o 24º aniversário da Confederação Brasileira
de Aposentados e Pensionistas (COBAP).
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra, como orador inscrito,
o Senador Valdir Raupp, que representa o PMDB do
Estado de Rondônia.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar meu
pronunciamento sobre a potencialidade hidrelétrica do
Estado de Rondônia, eu queria, mais uma vez, agradecer à Câmara dos Deputados, em especial ao Presidente Michel Temer, a todos os líderes partidários,
ao Líder do Governo na Câmara Federal, a todos os
Deputados e Deputadas, por terem aprovado, em segundo turno, no dia de ontem, a Proposta de Emenda
à Constituição da Transposição dos Servidores do exTerritório Federal de Rondônia. É um projeto que vem
corrigir uma injustiça, até porque o Estado de Roraima e
o Estado do Amapá já tiveram esse benefício há muito
tempo. E, agora, a matéria já chega ao Senado, à Mesa
do Senado, e deverá ser encaminhada à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, na próxima terçafeira, para receber relatório no Senado Federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o rio Madeira é uma das mais importantes fontes de energia
limpa hoje disponível no Brasil, cujo aproveitamento
repercutirá, primeiro, no desenvolvimento da região
amazônica e, segundo, em todo o Brasil. O simples
fato da redução do desequilíbrio entre a Amazônia e
as demais regiões já o justiﬁca.
O Estado de Rondônia será beneﬁciário direto
da construção das usinas de Jirau e de Santo Antônio, dois dos maiores empreendimentos hidrelétricos
que o mundo jamais viu. Os benefícios são inúmeros,
e seus efeitos já podem ser sentidos. Enormes canteiros de obra, típicos desse tipo de projeto, recebem
mais de vinte mil operários. Gigantescos caminhões
e máquinas trabalham a pleno vapor para dar às usinas o ritmo de execução necessário à conclusão nos
prazos ﬁxados.
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Independentemente de polêmicas sobre repercussões ambientais, a implantação dessas usinas trará
para o Estado de Rondônia um novo ciclo de desenvolvimento. A chegada de grandes contingentes de
mão de obra, aumentando a densidade populacional
do Estado, permitirá multiplicar a força de trabalho que
alavancará nosso progresso.
A atratividade inerente à existência de centrais
hidrelétricas desse porte permitirá a criação de novos
núcleos populacionais permanentes, certamente derivados das vilas criadas para alojar operários, técnicos,
engenheiros e operadores das usinas.
Srªs e Srs. Senadores, a construção de centrais
hidrelétricas no Brasil, talvez, seja um dos mais eﬁcazes
mecanismos de desenvolvimento que se pode utilizar. Já
na sua fase de estudos, seguida pela fase da construção,
o volume de mão de obra utilizado, seja de alta qualiﬁcação, seja de média ou baixa, é altamente compensador
para o nível de emprego no País. A seguir, o processo
de expansão econômica que gera em sua vizinhança e
no espaço abrangido pelas suas linhas de transmissão
age como poderoso multiplicador da atividade econômica e de elevação do nível social da população. Outra
virtude questionável dos projetos de geração de energia é que eles transcendem governos, pois seu tempo
de maturação é muito maior do que qualquer mandato
eletivo, seja de Presidente da República, de Governador
ou de Prefeito. Assim, Sr. Presidente, construir usinas
é um compromisso com o Brasil, nunca com partidos,
com eleições ou com caciques políticos.
As usinas de Jirau e de Santo Antônio são exemplos deﬁnitivos do que digo, já que, desde o inventário
do rio até a atual fase de construção, passaram-se
quase duas décadas, vários governos, pois os estudos
dessas obras, Sr. Presidente, começaram ainda quando
eu era Governador em 1997, quando encomendei os
primeiros estudos dos aproveitamentos das cachoeiras
de Santo Antônio e de Jirau, que culminaram nessas
obras que hoje estão empregando lá, como já falei,
mais de vinte mil trabalhadores e desenvolvendo o
Estado de Rondônia, como um todo.
Srªs e Srs. Senadores, os efeitos das Centrais
de Tucuruí e de Itaipu são a vitrine na qual podemos
admirar o potencial de benefícios que Santo Antônio e
Jirau trarão para a economia e para a população local,
regional e nacional.
O Brasil atinge, ﬁnalmente, a maturidade energética e a consciência coletiva de que só a exploração
nacional de seus recursos hídricos é que nos dará o
diferencial favorável na competição com os demais países do mundo. A posição do Brasil, em primeiro lugar
na sigla BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), poderá
rapidamente se tornar uma primeira posição econômi-
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ca, na medida em que nossa infraestrutura de energia
estiver preparada para nos dar suporte na arrancada
para igualar o desempenho que a China tem hoje. E
temos tudo para conseguir isso, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores.
Sem energia elétrica abundante, não há sustentação da economia. Se o Brasil voltou a crescer neste
segundo semestre em torno de 4% do Produto Interno
Bruto (PIB), recuperando um crescimento negativo do
primeiro semestre, isso demonstra a pujança e a força
da economia brasileira. A geração de energia elétrica é fator fundamental para sustentar o crescimento
econômico do nosso País, para continuar gerando
emprego e renda.
Tudo indica que o Brasil crescerá no próximo ano
algo em torno de 6% ao ano. Recentemente, li, no jornal Valor Econômico e também na Folha de S.Paulo,
uma matéria do economista Mendonça de Barros, que
foi Ministro do Governo Fernando Henrique e que, portanto, é um crítico do Governo atual – já vi muitas críticas dele ao Governo atual. Na matéria, ele traz esta
boa notícia: ele tinha feito, por meio da sua empresa
de consultoria, uma previsão do crescimento do PIB
para o ano que vem de cinco pontos percentuais e alterou essa previsão para 6%.
Então, isso demonstra, mais uma vez, a força da
economia brasileira, que vai crescer em ritmo acelerado a partir do ano que vem. E espero que, se o mundo
não nos aplicar outra peça, como a que aplicou com
a crise que não foi iniciada no Brasil, mas, sim, nos
Estados Unidos da América, poderá aqui haver um
crescimento sustentável a partir do ano que vem. Para
que esse crescimento seja sustentável, é necessário
que haja energia elétrica em abundancia, e as usinas
de Santo Antônio e de Jirau, no rio Madeira, em Rondônia, assim como a usina de Belo Monte – já está
sendo preparado o leilão –, que vai gerar em torno de
9 mil megawatts, um pouco mais do que as usinas do
Madeira, vão sustentar o crescimento econômico do
Brasil por muitos anos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para encerrar, quero dizer que Jirau e Santo Antônio, certamente,
serão dois dos pilares de sustentação desse processo
de crescimento econômico do nosso País.
Muito obrigado pela atenção de V. Exª, Sr. Presidente, bem como pela atenção das Srªs e Srs. Senadores e, em especial, dos ouvintes da Rádio Senado
e dos telespectadores da TV Senado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Osvaldo Sobrinho.
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, que
eu tenho certeza de que trará para todos nós informações importantíssimas, até porque é a sua forma de
trabalhar nesta Casa.
Com a palavra, o Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Osvaldo Sobrinho, parlamentares da Casa, brasileiras
e brasileiros aqui presentes no plenário do Senado e
que nos assistem pelo sistema de comunicação do
Senado.
O Brasil está cheio de problemas, e naquilo que
é mais importante. A violência aí está, aumentando. É
uma barbárie! Isto não é uma sociedade.
A saúde é boa para quem tem dinheiro, para quem
tem plano de saúde; quem não tem... A educação, o
Cristovam Buarque hoje analisou. Aumentou o número
de analfabetos no País, numa análise contínua. Mas o
que eu queria dizer aqui sobre a saúde é relativo à saúde mental. Essa daí... O nosso Presidente, que sempre
usa “nunca antes” – “nunca dantes”, como dizia Camões, ou “nunca antes”, como diz o nosso Presidente
Luiz Inácio... Mas, Osvaldo Sobrinho, o problema da
doença mental no País – é bom despertamos o Presidente Luiz Inácio –, olha, nunca existiu, não. Eu sou
médico. Eu me formei em 1966 e, por isso, vou completar 43 anos de Medicina. Nunca houve, Presidente
Luiz Inácio, uma situação tão grave na saúde quanto
a situação da doença mental.
O Piauí, onde eu nasci, Senador Osvaldo Sobrinho, tem um serviço de saúde que é referência para o
País, um serviço reconhecido por sua excelência. Isso
porque, no Governo Vargas, ditatorial, de 1930 a 1945,
ele saiu colocando interventores, tenentes, no Brasil
todo. No Piauí, por sorte, o tenente não demorou e ﬁcou
um médico, Leônidas Melo, especializado, no Rio de
Janeiro, em pneumologia, doenças dos pulmões.
E com essa visão médica, fez um hospital. Inspirado, deu-lhe o nome de Getúlio Vargas, o Presidente.
E recebeu muito apoio. Quando governei, ﬁz um anexo,
um pronto-socorro. Foi um ícone.
Um homem de grande visão, Clidenor Freitas, foi
presidente do Ipase no Brasil. Era presidente do Ipase,
instituto que havia lá no Rio de Janeiro, onde ﬁz pósgraduação em Cirurgia-Geral. Esse Clidenor Freitas
fez um hospital psiquiátrico, o primeiro do Nordeste e
o mais avançado, Senador Paulo Paim. Ele foi cassado
pela Revolução e esteve no exílio. Era uma pessoa de
grande visão. Foi ele o primeiro a retirar as correntes
usadas nos tratamentos de doentes mentais – eles
eram acorrentados no Nordeste. Foi o Meduna.
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Recebi uma correspondência da Associação dos
Amigos e Familiares dos Doentes Mentais (AFDM),
que acusa o genocídio de doentes mentais no Brasil
e no Piauí. Atentai bem: o Sanatório Meduna denuncia
à Nação o genocídio de doentes mentais.
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2009. –
Ao Excelentíssimo Senador Mão Santa.
A AFDM BRASIL, em nome de milhares
de doentes mentais e seus familiares, tem a
honra de cumprimentar Vossa Excelência e
vem denunciar que a política de saúde mental do Ministério da Saúde é uma verdadeira
tragédia.
(...)
A situação no Piauí é também escabrosa e lamentável quando se revelam os dados
oﬁciais da DATASUS comprovando que no
ano de 1997 ocorreram 25 óbitos e em 2007
foram 264 por Transtornos Mentais e Comportamentais (...)
Portanto, constata-se um criminoso aumento de 956% da mortalidade de doentes
mentais no Estado do Piauí.
Isto é uma vergonha: aumentou 956%!
Pede-se vênia para reforçar o descalabro
oﬁcial lembrando que o Ministério da Saúde
não deixou o TAMIFLU à disposição da população pobre e o BRASIL passou a liderar o
número de mortes devido à GRIPE SUÍNA.
Quer dizer, todos nós estamos sonhando com os
Jogos Olímpicos, mas o Luiz Inácio acaba de nos dar
o pódio, medalha de ouro, no mundo, da morte pela
gripe suína. Somos campeões do mundo.
Enquanto que na CHINA e JAPÃO com
o medicamento Tamiﬂu-oseltamivir disponível
pra a população não ocorreram mortes devido
à gripe suína.
A AFDM BRASIL vem sustentando a denúncia do genocídio de doentes mentais no
País e espera que o nobre Senador e ilustre
médico também denuncie o fato da tribuna do
Senado Federal.
Vamos dar um basta na pouca vergonha
de uma política de saúde mental criminosa.
Atenciosamente,– Merival Severino da
Costa, Presidente da AFDM BRASIL.
Mortalidade – Piauí.
Então, é um documento do presidente.
Mas, Senador Osvaldo Sobrinho, é gritante esse
problema, o descaso com que o Governo Federal está
tratando a saúde. Esse Sanatório Meduna foi criado em
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1950, em Teresina, Piauí, pelo Dr. Clidenor de Freitas
Santos, que dedicou sua vida e seu conhecimento ao
objetivo de criar e manter o Sanatório Meduna.
Foi o primeiro padrão. Ele completou 54 anos
no dia 21 de abril de 2008. Quer dizer, tem 55 anos.
Então, o documento:
(...)
2. Da falência da psiquiatria da Região
Nordeste.
2.1 Panorama geral.
[Documento sério, feito por especialistas.]
(...)
Possui, atualmente, 200 (duzentos) leitos
credenciados em convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS, o que representa 100%
(cem por cento) de sua capacidade.
(...)
Em sua maioria, tanto os pacientes quanto suas famílias são pessoas de origem simples, portadores de diﬁculdades tanto emocionais quanto ﬁnanceiras, não possuindo as
informações, condição ﬁnanceira, nem o suporte emocional necessários à reabilitação do
paciente (...).
Mas eu daria só um quadro, Paulo Paim. Atentai
bem! Luiz Inácio, esses aloprados estão lhe ganhando,
estão lhe roubando, é só mídia, publicidade! É mais
fácil tapar o sol com uma peneira do que esconder a
verdade. A verdade está aqui, no documento. Por isso
é que existe o Senado da República, porque nós temos
essa condição, por isso essa audiência da TV Senado.
Atentai bem à vergonha!
Paulo Paim, o Sanatório Meduna recebe a quantia
de R$28,57 por cada doente, diária hospitalar. Paim,
aquilo foi um modelo de desenvolvimento de psiquiatria. Vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos! Há
aloprados, aí, que entraram pela porta larga da semvergonhice, que a Bíblia denuncia, sem concurso, ganhando RS10.458,00! Tem mais de sessenta mil aí,
sem validade e sem serviço no Brasil.
Para um doente mental, a diária é de R$28,57! O
que o hospital tem que dar? Quatro refeições diárias,
remédios, roupas, roupas de cama e banho e atendimento psicossocial e terapêutico.
Isso é uma indecência! Isso não existe!
Então, está fechando, Luiz Inácio. Essa é a verdade. Cristo dizia: “De verdade em verdade eu vos digo”.
Eu também falo aqui, isto é uma verdade: eu não sou
contra o Governo, não; eu sou a favor dos pobres, dos
humildes, dos indefesos, dos doentes mentais, das
professoras.
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Olha, está ali, chegou. Estava lá no gabinete a
Rosalba, ela que é Senadora, ela sentiu essas deﬁciências médicas.
Mas, Rosalba, R$28,57 é a diária recebida pelo
melhor hospital psiquiátrico do Nordeste, que foi criado por Clidenor Freitas, presidente do Ipase, cassado
com Juscelino. Ele foi o pioneiro, o Meduna. Vinte e
oito reais e cinquenta e sete centavos a diária! Para
dar quatro refeições diárias, remédios, roupas, roupa
de cama e banho e atendimento terapêutico...
Então, a situação atual: o Sanatório Meduna
apresenta um déﬁcit mensal de aproximadamente
R$70 mil, todo mês, Luiz Inácio. Há dinheiro aí, estão
dizendo que estão dando até para o Banco Mundial.
É dinheiro para a Bolívia, é dinheiro para o Chávez, é
dinheiro para não sei o quê, é dinheiro para safadeza,
é dinheiro para aloprado.
Então, tem o seguinte: R$70 mil por mês é o déﬁcit. Então, está fechando o hospital padrão de psiquiatria do Nordeste, o primeiro. Foi lá que Clidenor, que
é um mito, tirou as correntes dos doentes mentais do
Nordeste. Era o exemplo.
Então, morte anunciada, está aqui: Atualmente
o Sanatório Meduna tem 200 pacientes internados. A
maioria desses pacientes não tem família. E essa é a
situação. Em 2005, foram fechados 40 leitos do Sanatório Meduna, e mais 63 leitos do Areolino de Abreu. O
Hospital Areolino de Abreu é do Estado. Esse é privado.
Era padrão e tudo. Mas está aqui o documento:
A assistência psiquiátrica do Piauí vive um dos
seus piores momentos em termos de gestão pública
com a desvalorização e discriminação da psiquiatria
e do paciente.
Então, era isso. Nós queremos advertir o Presidente da República. Eu sei que ele está cercado de
aloprados, mas os Senadores são os pais da Pátria.
Com a palavra, esta que é uma brilhante Senadora, extraordinária prefeita e que para onde vai traz
a sua vocação primária, a Medicina, a Senadora Rosalba Ciarlini.
A Srª. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Mão Santa, V. Exª, como sempre, está aqui na defesa
da saúde, na defesa do seu Estado, na defesa da sua
gente, de forma persistente, diariamente, mostrando as falhas, porque nenhum governo é perfeito. O
Governo tem que entender que a nossa função aqui
também é de mostrar, de forma construtiva, maneiras
de melhorar, e a saúde é o mais grave problema que
existe neste Brasil hoje. Por onde caminhamos, não é
somente nos Estados mais pobres do Nordeste como o
nosso, mas em todo canto há reclamação com relação
à saúde, porque as tabelas de procedimento, como V.
Exª colocou, não têm sido reajustadas de acordo com
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as necessidades. Na questão do câncer, para se ter
uma idéia, há 10 anos não são reajustadas as tabelas,
e nós sabemos que os valores cresceram. No caso da
psiquiatria também tem um dado que V. Exª mostra que
é muito grave. Sabemos que existe uma política, hoje,
para o tratamento psiquiátrico que é de desospitalizar.
Não estamos querendo dizer que somos contra essa
política, só que isso não pode acontecer de forma a
deixar as pessoas que não têm família, que não têm
condições de fazer o tratamento domiciliar nos Caps,
porque somos médicos e sabemos que há aqueles
casos que realmente precisam de hospitalização, nem
que seja curta – e é bom que seja curta – para, depois,
o paciente, num ambulatório, numa assistência pelos
centros de atendimento psicossociais, dar continuidade ao tratamento. Mas tem aquele momento crítico,
grave, em que precisa ter o hospital, e um hospital
em condições de bem atender, em condições de dar
o medicamento, de alimentar, de tratar bem, com uma
boa estrutura, para receber bem, uma boa enfermaria.
Então, é isso o que V. Exª nos traz agora, esse grande
drama, essa grande diﬁculdade, esse descaso com a
saúde, tanto é que a Emenda nº 29 não é regulamentada. Foi uma luta nossa. Aprovamos por unanimidade.
Ela é de autoria do Senador Tião Viana. Aprovamos,
defendemos, mas até hoje o Governo ainda não colocou
10% – apenas 10%, Sr. Presidente – dos recursos da
Nação, do Governo Federal, para a saúde. Se ﬁzesse
isso, todas essas situações de reajuste, de melhoria
de condições, tanto para os trabalhadores da saúde
como de atendimento, seja por intermédio de hospitais,
de ambulatórios, de caps, ou do que for, chegariam
para realmente diminuir o sofrimento de nosso povo.
Portanto, mais uma vez, quero parabenizá-lo pela sua
sensibilidade. Com o coração, o espírito de quem já
fez muito pelo seu Piauí, já que, além de médico, é
conhecido como “Mão Santa”, nome que foi dado a
V. Exª no seu Estado, na sua cidade, lá em Parnaíba,
e que já diz tudo. É que, como médico, V. Exª estava
cumprindo com o seu juramento, mas também como
Prefeito e Governador, V. Exª, tenho certeza, deu tudo
de si para melhorar a vida dos piauienses.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Nós incorporamos todas as palavras dessa extraordinária Senadora,
que também tem uma vida dedicada à Medicina e à
saúde do Nordeste.
Mas eu daria um quadro para terminar aqui. É um
documento sério da Federação de Doenças Mentais
do Brasil. Então, essa mudança tem que ser avaliada,
a que o Ministério tomou.
Denuncia à Nação o genocídio de doentes mentais no Brasil. A Federação das Doenças Mentais do
Brasil mostra um gráﬁco, que vai aumentando. Atentai
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bem, Senador Paulo Paim: 1997, 25, uma morte; 1998,
27; 1999, 36; 2000 – no Governo de Lula –, 36; 2001,
56; 2002, 104; 2007, 264.
Então, a mortalidade nessas doenças mentais,
por falta de assistência devida, tem aumentado.
A FDM BRASIL, desde que o jornal ‘O
Globo’ denunciou o fato em 2007, vem recorrendo a especialistas e estudiosos da área.
Neste sentido, em dezembro de 2008, realizou
seminários, cujos debates não deixaram dúvida da ocorrência de uma tragédia silenciosa
atingindo os que dependem do SUS. Trabalho
cientíﬁco também conﬁrmou o descalabro conforme publicação na Revista Latino Americana da Piscopatologia Fundamental, edição de
junho de 2008.
A política de reforma psiquiátrica antimaniconial do Ministério da Saúde vem matando
milhares de doentes pelo País afora. Isto é consequência de uma política desumana e cruel
que reduziu as internações psiquiátricas no
SUS e ainda não escuta a voz dos familiares
e amigos dos doentes mentais.
Este é um documento sério. E nós fazemos um
apelo ao Presidente da República, principalmente no
Piauí, onde não há nenhuma sensibilidade, competência
e responsabilidade pelo Governo do Estado, quanto ao
atendimento dos doentes mentais. Este é um apelo que
faço a Sua Excelência o Presidente da República para
minimizarmos o sofrimento do doente mental no Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Osvaldo Sobrinho, em primeiro lugar, quero
dizer a V. Exª que a sua participação hoje de manhã, na
Comissão de Direitos Humanos, foi muito, muito boa,
inclusive dando uma visão clara de que o combate ao
preconceito existe, mas que estamos lutando e estamos
avançando. Quero dar este depoimento porque disse a
V. Exª e quero dizer também aqui da tribuna. Meus cumprimentos pela sua participação hoje pela manhã.
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Senador Osvaldo Sobrinho e Senadora Rosalba Ciarlini, quero fazer
um rápido comentário aqui sobre, para mim, uma excelente matéria feita pelo Correio Braziliense, que conta a
história de um idoso que exigiu, baseado no Estatuto do
Idoso, o transporte gratuito de Brasília para São Luís do
Maranhão. Ele foi ao guichê da empresa Transbrasiliana,
que se negou a dar-lhe o que tem direito, porque tem mais
de 60 anos. Os repórteres do jornal Correio Braziliense
foram até a empresa, que, então, mudou de posição e
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acabou acatando a reivindicação do idoso, o transporte
gratuito daqui para São Luís do Maranhão.
Quero cumprimentar a equipe do Correio Braziliense. Tomara em todas as cidades, em todos os
Estados, a imprensa colaborasse, como foi nesse
caso, dando cobertura para que o cidadão exigisse
os seus direitos.
Fiquei satisfeito, por isso, resolvi, Sr. Presidente,
fazer esse comentário. Esta empresa, a Transbrasiliana, recebe diariamente, em média, seis autuações
por desobedecer a lei. O valor da multa oscila entre
R$1.069,00 e R$3.209,00. Foram seis já.
Quero também cumprimentar o trabalho da ANTT,
que tem dado todo apoio ao cumprimento do Estatuto
do Idoso. A Justiça, por sua vez, tem também amparado para que a lei seja cumprida.
Portanto, todo idoso com mais de 60 anos que ganhe
até dois salários mínimos tem direito, sim, ao transporte
interestadual gratuito. O jornal vai além, explica como é
que cada um tem que agir, pedindo que três horas antes
do horário reivindique a passagem gratuita e comprove
com documentos que ganha até dois salários mínimos
– o extrato do benéﬁco pode ser um caminho.
Mais uma vez, cumprimento a fonte que inspirou
este nosso pronunciamento, que foi tanto a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, como o Correio
Braziliense pelo apoio que deu a esse cidadão.
Não vou dar mais detalhes, mas quero dizer ao
Sr. Francisco que ele está de parabéns. Sr. Francisco
das Chagas, eu espero que o seu exemplo seja seguido
por outros, para que efetivamente a lei seja cumprida
para atender àqueles que mais precisam.
Sr. Presidente, quero, nesse rápido tempo...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Paulo Paim, peço permissão para ler um email que é para nós dois.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu só
estou preocupado com o Senador Osvaldo Sobrinho,
pois eu ia falar em cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois é. Não, mas eu vou dar tempo.
É do seu Estado. É de José Olioni, é muito interessante.
Assunto: projeto de lei dos aposentados,
Senador Paulo Paim.
Anexos: projeto de lei dos aposentados,
Roberto Laranjo Pinto.
Mensagem enviada por um aposentado
petroleiro de Rio Grande – primeira reﬁnaria
de petróleo do Brasil ao nobre Senador Mão
Santa.
Que Deus o ilumine hoje e sempre.
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Um grande abraço dos petroleiros de Rio
Grande. – José Marcos Olioni, Presidente
do Sindipetro.
Olhem o que ele diz aqui:
Exmº. Sr. Mão Santa – PSC – Piauí:
Venho mui respeitosamente, através deste manifesto, expressar descontentamento
em relação às tratativas, do acordo entre a
“Comissão do Governo” e as “Classes Representativas” dos Aposentados. Já estamos em
outubro e nada foi decidido. Há sempre um
adiamento nas negociações. Penso que não
chegarão nunca a uma decisão com relação
aos projetos do Senador Paulo Paim. Evidente
está que não há disposição do Governo para
resolver a situação dos aposentados.
[...]
[O Luiz Inácio se emocionou] sagrando o
Rio de Janeiro como sede do evento. Se ele é
tão sensível, como pode não ser para com os
velhinhos aposentados e pensionistas deste
País, que choram, choram...não de alegria,
mas de tristeza!
Sem mais, envio os meus protestos de
estima e consideração. Que Deus o ilumine.
– Roberto Laranjo Pinto, Petroleiro aposentado de Rio Grande – RS, Rio Grande, 6 de
outubro de 2009.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito bem,
Senador Mão Santa. Eu conheço esse companheiro lá
dos petroleiros, e ele tem muito nos ajudado na mobilização em defesa dos aposentados e pensionistas.
Só para concluir, Sr. Presidente, devo dizer que hoje
ﬁz palestra sobre a visão de uma Previdência universal,
como eu defendo, na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Contratuh.
Meus cumprimentos ao Moacir Roberto, que é o
Presidente. Fiquei muito feliz em saber que a Contratuh
está fazendo uma mobilização nacional em defesa do ﬁm
do fator e do reajuste integral para os aposentados.
Quero agradecer também correspondência que recebi do José Augusto, coordenador do Fórum das Confederações, que uniﬁca grande parte do movimento sindical.
Na correspondência que recebi, ele diz que a UGT – União
Geral dos Trabalhadores, da qual o Presidente é o Ricardo Patah, por decisão unânime de todos os membros,
apoiará os nossos projetos em defesa dos aposentados,
pensionistas e também dos trabalhadores.
Agradeço também ao Fórum Sindical dos Trabalhadores, coordenado, repito, pelo José Augusto, que
apóia na íntegra, à Nova Central, do Calixto, e à CTB,
do Wagner. Enﬁm, são centenas de federações, con-

147

Outubro de 2009

federações e centrais que estão nesta mobilização,
exigindo a aprovação dos projetos que recuperam o
poder de compra dos aposentados e pensionistas,
como também pedem a extinção do fator.
Sr. Presidente, hoje me reuni com representantes
do Aerus, com a Graziela, com os advogados, com os
representantes do Ministério da Fazenda, com os representantes da AGU, para discutir a situação do Aerus.
Acho que estamos avançando na negociação. Teremos
outra reunião no próximo dia 27, com o objetivo de encontrar um caminho que traga o direito dos aposentados
e pensionistas do Aerus de receberem a sua aposentadoria, como também os trabalhadores da Varig, que até
hoje não receberam os seus direitos trabalhistas.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que respeito
muito a correspondência que V. Exª leu. Nós continuamos trabalhando no sentido de que a Câmara vote os
projetos que beneﬁciem os aposentados, como também um requerimento que V. Exª leu. No próximo dia
15 pela manhã, teremos aqui uma grande sessão de
homenagem ao Estatuto do Idoso, de nossa autoria,
que completou seis anos neste mês de outubro, e de homenagem à Cobap. Faremos uma grande mobilização
para sensibilizar os Deputados a votarem os projetos.
No dia 15, à tarde, teremos, em Brasília, o Congresso
Nacional da Cobap, que também será uma mobilização
a favor dos aposentados e pensionistas.
Eu termino, Sr. Presidente, mais uma vez agradecendo ao Senador Osvaldo Sobrinho, que permitiu
que eu falasse antes do seu pronunciamento, ao qual
gostaria de assistir em parte, por respeito a S. Exª e
ao Senador Mão Santa.
Peço que considere na íntegra os dois pronunciamentos.
Muito obrigado.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço questão de registrar aqui da tribuna que a
central sindical UGT (União Geral dos Trabalhadores),
por decisão dos membros da executiva nacional, com
total apoio dos dirigentes estaduais, decidiu aderir ao
movimento encabeçado pela COBAP (Confederação
Brasileira de Aposentados e Pensionistas), Fórum Sindical dos Trabalhadores, Nova Central, CTB (Central
dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil), que
reivindica a aprovação pela Câmara dos Deputados,
assim como já fez o Senado Federal, dos seguintes
projetos de lei: PL nº 3.299/08, que acaba com o fator
previdenciário; PL nº 4.434/08, que recompõe o valor

148

Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

das aposentadorias e pensões; e o PL nº 01/07, que
reajusta as aposentadorias e pensões.
A decisão da UGT, que vai ao encontro, ao desejo
e ao anseio de mais de 20 milhões de trabalhadores,
aposentados e pensionistas deste País está registrada
no Ofício Circular nº 042, de 2009, assinado pelo seu
presidente, Sr. Ricardo Patah. Peço, respeitosamente
que a mesa registre este documento.
Sr. Presidente, neste momento de imensa expectativa em todo o País, quando se espera que a Câmara dos Deputados aprove os projetos acima citados, é
fundamental que as centrais sindicais, confederações,
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federações, sindicatos de trabalhadores e Governo federal caminhem juntos em busca de uma solução que
retribua o sacrifício de aposentados e pensionistas que
muito lutaram para o crescimento deste País.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero registrar aqui matéria publicada hoje
no jornal Correio Braziliense, que trata sobre a gratuidade do transporte interestadual de idosos.
Essa é uma garantia conquistada pelo Estatuto
do Idoso.
Pela importância da conquista, registro aqui a
íntegra da publicação:
“TRANSTORNO
Idoso passa constrangimento
Depois de reclamar na Agência Nacional de Transportes Terrestres, aposentado de 74 anos consegue
passagem gratuita para o Maranhão na Transbrasiliana.
Empresa não pode mais negar o benefício
Juliana Boechat
Perto das 10h de ontem, o aposentado José Antônio Lopes, 74 anos, chegou à Rodoferroviária para comprar uma passagem de ônibus para São Luís (MA). Ele
estava na companhia do ﬁlho, Francisco das Chagas.
No guichê da empresa Transbrasiliana — única
que faz a rota Brasília-São Luís —, José seguiu todos
os procedimentos de aquisição do bilhete.
Mas, ao requisitar a passagem gratuita para pessoas acima de 60 anos, foi surpreendido pela resposta
da funcionária da empresa: “Não atendemos idosos de
graça”. Ele e o ﬁlho, porém, ﬁzeram valer a lei.
Morador do Novo Gama (GO), o aposentado costuma viajar de ônibus, sempre favorecido pela gratuidade da passagem, garantida pelo Estatuto do Idoso.
Ao contrário das outras empresas, a Transbrasiliana estava amparada por uma decisão judicial que a
autorizava a cobrar o valor de todos os passageiros.
Desde terça-feira, no entanto, a ação não vale mais.
José foi o primeiro beneﬁciado pela nova decisão.
Após ouvir a negativa da vendedora, Francisco
das Chagas, que é secretário de Agricultura do Novo
Gama, recorreu ao posto da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) no local.
O órgão, responsável pela ﬁscalização dos ônibus
e empresas com rotas interestaduais, multou a Transbrasiliana por não respeitar o Estatuto do Idoso – só
ontem, das 6h às 11h45, a empresa recebeu cinco
notiﬁcações pelo mesmo motivo.
Segundo Márcio Carvalho, funcionário da central de
atendimento da agência, a Transbrasiliana recebe diariamente, em média, seis autuações por desobedecer a lei. O
valor da multa oscila entre R$1.069,00 e R$3.209,00.
Decisão
Quando a equipe do Correio chegou à Rodoferroviária, a funcionária da Transbrasiliana voltou atrás na
informação dada a José e Francisco. ‘Liguei em Goiânia
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(sede da empresa) e me disseram que a sentença foi
derrubada’, disse.
A sentença citada pela funcionária se refere a
uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) concedida há quase dois anos em caráter provisório.
À época, a Justiça desobrigou a empresa do cumprimento do art. 40 do Estatuto do Idoso. Com isso, a
Transbrasiliana podia cobrar os bilhetes de todos os
passageiros.
Mas a ANTT recorreu da decisão. O recurso, julgado no mês passado, obrigou a empresa a conceder
novamente os auxílios deﬁnidos pela lei federal.
A seção jurídica da Transbrasiliana alega prejuízo
ao conceder esse tipo de benefício. ‘Somos uma empresa privada. Sofremos perdas quando concedemos
algum desconto ou gratuidade’, explicou a advogada
Adriana Mendonça de Silva Moura.
Segundo ela, a Constituição Federal garante a
especiﬁcação de uma fonte de custeio do Governo às
empresas privadas antes de obrigar a concessão de
qualquer tipo de auxílio.
‘A empresa não está se negando a conceder a
gratuidade. Mas nós prestamos serviço mediante uma
tarifa, então queremos o ressarcimento do governo de
alguma forma’, defendeu.
Depois de uma hora e meia de espera e desinformação, o aposentado José Lopes conseguiu a
passagem de graça para a terra natal. Ele embarca na
próxima sexta-feira, às 7h.
Tira-dúvidas
Quais são os direitos dos idosos em relação ao
transporte interestadual?
De acordo com o Estatuto do Idoso, a Lei nº
10.741/2003, o Decreto nº 5.934/2006 e a Resolução
da ANTT nº 1.692/2006, as empresas devem reservar
aos idosos dois assentos gratuitos em cada ônibus
convencional.
Quando esses assentos estiverem preenchidos,
elas devem conceder o desconto mínimo de 50%. Caso
o idoso tenha o direito desrespeitado, pode entrar em
contato com os postos da ANTT nos terminais rodoviários e também pelo telefone 0800-610300.
Quais idosos têm direito à gratuidade e ao desconto de 50% nas viagens interestaduais?
Todos com idade mínima de 60 anos e que tenham
renda igual ou inferior a dois salários mínimos.
Como o idoso deve solicitar a gratuidade?
O bilhete deve ser solicitado com antecedência
de, pelo menos, 3h em relação ao horário do embarque do ponto inicial da linha.
Na ocasião, o idoso poderá solicitar ainda a emissão do bilhete da viagem de retorno. Para adquirir a
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passagem com 50% de desconto, o solicitante deve
comprar a passagem com 6h de antecedência no caso
de viagens com distância de até 500km.
Já nos casos com distância acima de 500km, o
idoso deverá comprar o bilhete 12h antes.
Como o idoso poderá comprovar a renda?
A comprovação será feita a partir da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social com
anotações atualizadas; contracheque de pagamento ou
documento expedido pelo empregador; carnê de contribuição ao INSS; extrato de pagamento de benefício
ou declaração fornecida pelo instituto ou outro regime
de Previdência público ou privado; ou ainda documento
ou carteira emitida pelas secretarias estaduais ou municipais de assistência social ou congêneres.
Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)”
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o
Sr. Osvaldo Sobrinho deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Este é o Senador Paim. Não podemos perder a esperança. A maior estupidez é perder a esperança. Ernest
Hemingway, em seu livro O Velho e o Mar, diz: o homem
não é para ser derrotado. Ele pode ser até destruído,
está ouvindo, Paim? Nós não podemos ser derrotados
na nossa luta para enterrarmos o fator redutor da previdência dos aposentados idosos.
E queremos anunciar a presença do Dr. Niuan
Ribeiro. Ele é advogado, faz especialização em Direito Empresarial e é ﬁlho desse Senador extraordinário,
que em tão pouco tempo, vamos dizer, enriqueceu com
sua presença, com sua cultura, o Senado da República. Reﬁro-me ao Senador Osvaldo Sobrinho, a quem
temos a honra de passar a palavra neste instante.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade e
também por haver anunciado a presença do meu ﬁlho
aqui, nesta Casa, o que é para mim, indiscutivelmente,
um motivo de grande honra.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
primeiro, quero agradecer ao Senador Paim, pelas referências que fez ao meu nome, no início do seu discurso, quanto à nossa intervenção, hoje, na Comissão
de Direitos Humanos.
Na verdade, acredito naquilo que falei; e quero
reiterar aqui o que penso. Eu não poderia, naquele
momento, ﬁcar calado, porque vi que há mais de 23

OUTUBRO50727
2009

Sexta-feira 9

anos V. Exª luta nesta Casa pelos direitos das minorias.
E, se eu ﬁcasse calado, logicamente estaria omitindo
esse trabalho todo de V. Exª e de tantos outros que
por aqui passaram, fazendo com que essas utopias
fossem realidades. E há um pensamento, parece-me
que hindu, que fala que para dar uma caminhada de
mil quilômetros é necessário dar o primeiro passo; e
esses primeiros passos V. Exª sempre tem dado em
direção à igualdade social, à criação de condições para
que as pessoas, na verdade, tenham oportunidades
iguais e que as minorias possam falar alto neste País.
Portanto, ﬁz aquilo em relação ao trabalho de V. Exª e
ao de tantos outros que aqui enobreceram e enobrecem esta grande Casa.
Sr. Presidente, o Brasil é um País marcado por
consideráveis desigualdades e assimetrias regionais,
tanto sociais quanto econômicas. Do ponto de vista da
organização econômica, a concentração espacial das
atividades produtivas tem profundas raízes históricas
e mudou relativamente pouco ao longo da maior parte
do século passado. A assertiva pode ser comprovada
mediante análise da participação das regiões brasileiras no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, no período
compreendido entre 1939 a 2005.
De acordo com estudo publicado pela Consultoria Legislativa do Senado Federal, a participação
do Nordeste caiu, no período, de 16,7% para 13,6%.
A da região Sul passou de 15,5% para 16,5%. Já o
Sudeste teve uma redução em sua participação de
62,9% para 56,5%. As regiões Norte e Centro-Oeste,
menos populosas, ganharam participação na economia
brasileira de 1939 a 2005. A participação do CentroOeste passou de 2,1% para 8,8%; e da região Norte,
de 2,6% para 4,9%.
Felizmente, nosso Estado de Mato Grosso, Senadora Serys, apresenta uma economia vibrante, que
vem crescendo vigorosamente nos últimos anos como
resultado de uma plêiade de fatores, incluindo a capacidade laboral dos trabalhadores locais, a determinação e o engenho do setor produtivo, a capacidade
administrativa de seus dirigentes políticos, além dos
programas e ações do Governo Federal.
Dados do IBGE e do Boletim de Contas Regionais
do Banco Central mostram que, no período de 2002
e 2006, o PIB mato-grossense cresceu 68,4%. Em
2002, a soma das riquezas totalizava R$20,9 bilhões,
e, no presente ano, mesmo com a crise ﬁnanceira, a
Secretaria Estadual de Fazenda do Mato Grosso estima um PIB, neste ano de 2009 que atinge o montante
de R$45 bilhões – um incremento projetado de 115%!
Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento
de 16,6%. É, Senador Paim, de dar inVeja inclusive
à China!
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Mas essa participação e esse crescimento devemse muito – e muito mesmo – aos seus concidadãos,
que saíram do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina,
do Paraná e de outros Estados e foram conosco ajudar
a construir o grande Estado do Mato Grosso.
De todo modo, Sr. Presidente, cabe considerar
que vige ainda uma situação muito desigual, em que
apenas um Estado da Federação reponde por cerca
de um terço do PIB brasileiro e uma única região, a
Sudeste, por 57% das riquezas nacionais.
A literatura especializada diverge quanto à predominância, nas últimas décadas, de um processo de
desconcentração da produção no Brasil ou, ao invés,
da continuidade da concentração histórica.
O que parece incontestável é que as políticas de
desenvolvimento regional impulsionadas pelo Estado
produziram efeitos benéﬁcos, seja pela criação de alguns polos de desenvolvimento nas regiões menos desenvolvidas, como, por exemplo, o Polo Petroquímico
de Camaçari, na Bahia, seja, por outro lado, por impor
barreiras ao aguçamento do grau de concentração da
produção econômica.
Esse é um ponto. O outro é que as políticas não
conseguiram alterar substancialmente a conﬁguração
macrorregional da economia brasileira, tornando o
País um pouco menos heterogêneo em relação à sua
geograﬁa produtiva. Cabe pensar, portanto, que além
dos investimentos diretos, dos Fundos de Desenvolvimento Constitucionais de ﬁnanciamento, dos Fundos
de Desenvolvimento Regionais – de que é exemplo a
Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste
(SUDECO) –, outros mecanismos de incentivo à atividade econômica poderiam contribuir para minorar as
diferenças regionais e intrarregionais.
Srªs e Srs. Senadores, as Zonas de Processamento de Exportação podem exercer importante papel no
sentido de corrigir as assimetrias de desenvolvimento
econômico entre as diversas regiões e microrregiões
do Brasil. Convém lembrar que as ZPEs são distritos
industriais incentivados, onde as empresas operam com
suspensão de impostos, liberdade cambial e procedimentos administrativos simpliﬁcados, com a condição
de destinarem pelo menos 80% da sua produção ao
mercado externo.
De acordo com a Associação Brasileira de Zonas de Processamentos de Exportação (Abrazpe),
as ZPEs ou mecanismo similares “são o instrumento
mais utilizado no mundo para promover, simultaneamente, os seguintes objetivos: atrair investimentos
estrangeiros voltados para as exportações; colocar
as empresas nacionais em igualdade de condições
com seus concorrentes localizados em outros países,
que dispõem de mecanismos semelhantes; criar em-
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pregos; aumentar o valor agregado das exportações
e fortalecer o balanço de pagamentos; difundir novas
tecnologias e práticas mais modernas de gestão; e
corrigir desequilíbrios regionais”.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
foi com júbilo que recebi a noticia de que a Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado
Federal aprovou, em caráter terminativo, a criação da
Zona de Processamento e Exportação de Rondonópolis. Trata-se de um projeto do Senador Jayme Campos,
de Mato Grosso, o qual substituo nesta Casa, que é o
PLS nº 353/09, com vistas a impulsionar a economia
do segundo maior Município arrecadador do Estado
de Mato Grosso.
De acordo com as palavras do Senador Jayme
Campos, “novos investimentos em formação de mão
de obra, educação, informática e atividades comerciais chegam na esteira das obras de infraestrutura e
da implantação de empresas interessadas em usufruir
os benefícios ﬁscais das ZPEs”.
O Senador Jayme Campos propôs ainda a criação de mais quatro ZPEs, por meio do PLS nº 415,
em Barra do Garça; PLS nº 439/07, em Sinop; PLS nº
440/07, em Várzea Grande, e PLS nº 441/07, em Alta
Floresta. Como se vê, o Senador tem sido, ao lado do
Presidente José Sarney, um grande entusiasta da implantação e difusão das ZPEs em nosso País e, em
especial, no território mato-grossense.
Homens de visão, ambos perceberam a enorme
potencialidade desse tipo de mecanismo, verdadeira
espinha dorsal do crescimento chinês. Hoje, as ZPEs
constam, ao redor do mundo, em número superior a
três mil unidades, gerando, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, mais de trinta e sete
milhões de empregos.
Em vista do exposto, Sr. Presidente, declaro que
irei integrar-me ao rol dos parlamentares que lutam pela
efetiva implantação das Zonas de Processamento de
Exportação em nosso País.
Sr. Presidente, estive na China há menos de quinze anos, quando, na verdade, uma vila pequena praticamente se tornou uma grande metrópole em menos
de cinco anos, através do processo de livre comércio e
das Zonas de Processamento de Exportação. Na verdade, é um milagre. Pode ter outros benefícios, mas
pelo menos faz com que se movimente grande parte
da economia e abra oportunidades para se crescer a
balança de pagamento de um país. Portanto, acredito que o Senador Jayme Campos e o Senador José
Sarney estão realmente no caminho certo, no caminho
correto para fazer com que as coisas possam evoluir.
Aqui se falou em Alta Floresta – falei aqui nesse
momento. É uma região que há menos de trinta anos

152

Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

praticamente não existia. Era apenas a Floresta Amazônica que lá estava implantada. No entanto, o homem
veio com as suas máquinas, com o seu trabalho, abriu
carreadores e, hoje, nós temos uma grande cidade, que
é a cidade de Alta Floresta, onde eu estarei na sextafeira agora, recebendo o título de Cidadão Altaﬂorestense, fruto de um trabalho que implantamos desde
quando começou aquela região, abrindo escolas para
o povo que ali chegava.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Osvaldo Sobrinho, permite-me um aparte?
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Com
muito prazer, me honra o seu aparte.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Com a tolerância do Senador Mão Santa, já que V. Exª, pacientemente, esperou todos para poder fazer o seu pronunciamento neste momento. Eu não poderia deixar de
fazer um aparte, primeiro, em consideração a V. Exª,
porque eu tive a alegria de sermos Deputados Federais
juntos. Sempre caminhamos e votamos com a responsabilidade social. Segundo, neste momento, seu ﬁlho
Newan está aqui. Newan Ribeiro, teu pai chegou aqui
há pouco tempo, um Senador dinâmico, que atua, eu
diria, quase que em todas as Comissões e, também,
no plenário. Recentemente, um dos projetos...
(Interrupção do som.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ... mais caros
para este Senador, que é a cultura da paz nas escolas,
teve uma defesa brilhante do Senador Osvaldo Sobrinho e também do Senador Cristovam. Por isso, ele foi
aprovado por unanimidade. Por ﬁm, Senador Osvaldo
Sobrinho, e também Newan, seu ﬁlho que está nos visitando hoje, a sua defesa das ZPEs. Eu também sou
um apaixonado pelas ZPEs. Eu encaminhei duas para
o Rio Grande: uma, na região norte e outra, no Vale do
Sinos. Espero que, de fato, elas sejam implementadas,
pela força da descrição que V. Exª fez aqui, com muita competência, e que vai ajudar no desenvolvimento
dessas regiões do meu Estado e dos nossos Estados,
já que pretendemos multiplicá-las por todo o País. É
só este aparte. Meus cumprimentos a V. Exª. Eu ﬁco
muito feliz. Eu tinha uma relação muito boa com o Senador Jayme Campos, ex-Governador do seu Estado,
mas percebo que, no momento, ele está fazendo um
trabalho lá, no Estado, e V. Exª o está substituindo aqui
com muita competência. Meus cumprimentos.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Muito
obrigado, Senador Paim. Orgulha-me e enobrece muito
a minha alma o aparte de V. Exª, até porque, partindo
de quem parte, logicamente, enobrece qualquer pronunciamento. V. Exª é um dos ícones desta assembleia
de homens livres que é o Congresso Nacional.
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Acompanhei o seu trabalho na Constituinte e
quão rico foi o seu trabalho. Luta. Na verdade, nunca
esmoreceu em nada e até é de admirar um Senador
com vinte e três anos de Casa que ainda está aqui,
às 9 horas da noite, ouvindo, falando e defendendo o
seu povo. Isso é um exemplo que tem de ser seguido.
Aliás, nós temos exemplos aqui neste Congresso. Na
verdade, a população precisava saber o que acontece, precisava ouvir e ver melhor a biograﬁa desses
homens. V. Exª é um deles.
Na verdade, ainda se mantêm as colunas da Casa
em pé porque tem formas brilhantes como V. Exª, como
o Senador Mão Santa, que, verdadeiramente, enobrecem, fazem com este Parlamento seja forte, mesmo
nas suas adversidades, mesmo nos seus problemas
existenciais. Esta Casa é forte pelos homens de caráter forte que nós temos aqui.
Agradeço e peço ao Sr. Presidente para incorporar o aparte de V. Exª ao meu pronunciamento, o qual,
por sinal, ele enobrece muito.
Para concluir, Sr. Presidente, estarei em Alta
Floresta na sexta-feira, agora, recebendo o título de
cidadão daquela cidade.
Quero agradecer àqueles Vereadores que, unanimemente, aprovaram o meu nome, o que, logicamente,
é um marco para a minha vida, porque sou um pioneiro
naquela região. Sinop, Colider, Alta Floresta, Matupá,
Guarantã, Vera são cidades a que eu irei na semana
que vem, para vários encontros regionais, não só políticos, mas também administrativos.
Já quero mandar o meu abraço fraternal a todos
os irmãos daquela região, que me ajudaram, ao longo
da minha vida pública, a carrear a bandeira que sempre
busquei, que é a bandeira da lealdade, da seriedade,
da responsabilidade no serviço público.
(Interrupção do som.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Portanto, Sr. Presidente, meu companheiro e amigo Mão
Santa, quero dizer que é muito bom servir ao Brasil no
momento em que V. Exª, Paim e outros servem esta
Nação, com seriedade, com responsabilidade, com
conﬂitos evidentes às vezes, às vezes discordando
de pontos de vista aqui e ali, mas, na verdade, todos
nós conﬂuindo para um só objetivo, que é o objetivo de
fazer melhor esta Pátria, de reduzir as desigualdades
sociais, de fazer com que este País seja um País mais
livre, um País mais harmônico, mais democrático, um
País que caminhe pela seiva da trilha da boa vivência
e que possa juntar os povos, na verdade, naquilo que
quer melhor construir. Que possamos ser emergentes e, daqui a pouco, uma potência, mas uma potência pautada pela democracia, pela responsabilidade,
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pela vida pública condigna e por aqueles que desejam
construir uma nova Nação.
Portanto, meu Presidente, quero agradecer de
coração esta oportunidade, ao encerrar a atividade do
dia de hoje, e dizer que, na verdade, é muito bom servir
a este País, um País de gente dinâmica, um País de
pessoas que acreditam, um País de utopias, mas utopias que se tornarão realidade daqui a pouco, porque,
pelo trabalho de todos nós, haveremos de construir a
Nação que nós tanto queremos, que nós tanto gostamos e que nós sabemos que será, indiscutivelmente,
dentro de pouco, não só esperança, mas a realidade
de todos nós.
Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade
e quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui,
falando para este Brasil, com o meu ﬁlho ali na plateia,
ouvindo este pronunciamento. Tenho certeza de que
ele haverá de ter exemplos positivos para continuar a
luta minha, a sua, a do Paim e a de todos aqueles que,
verdadeiramente, querem um Brasil melhor, um Brasil
mais feliz e um Brasil de mais igualdade.
Muito obrigado. Boa-noite.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Paim, todos nós temos de ir para Mato Grosso, para eleger Jayme Campos Governador, para que
o Senador Osvaldo Sobrinho continue conosco, nesta
Casa. Nunca, em tão pouco tempo, fez-se tanto, com
tanta grandeza e estoicismo, pelo Senado da República! V. Exª o elogiou, hoje, na Comissão de Direitos
Humanos. É a cara do Senador Paim aquela Comissão.
Quero dar o atestado: tenho presidido o maior número
de sessões do plenário desta Casa e quero testemunhar, aqui, a dedicação e a competência do Senador
Osvaldo Sobrinho. Faz-me lembrar daquela Copa do
Mundo em que o Pelé contundiu-se e em que todo
mundo ﬁcou desesperado, mas ali entrou o Amarildo,
que fez os gols. Foi o mesmo: saiu Jayme Campos, e
entrou Osvaldo Sobrinho.
Eu queria apenas informar, neste ﬁnal de sessão,
que, nesta terceira onda de comunicação, acabo de
receber um documento do GP1, Portal do Piauí, que
cita o Diário do Povo: “Governo admite que Detran
cobra taxas exorbitantes”. O próprio Governo, os Deputados do Governo admitem isso.
A audiência foi requerida pelo Deputado
Marden Menezes (PSDB) depois que o parlamentar apresentou na Assembleia um estudo
que mostrou que as taxas do Piauí chegam a
ser 82% maiores que os valores cobrados no
Ceará e no Maranhão.”
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Então, o Governo do Estado do Piauí, do Partido
dos Trabalhadores, explora os piauienses, cobrando
taxas exorbitantes no Detran.
Outra manchete do portal GT1 diz: “Candidato
diz que Uespi reduziu mais de 1/3”. A Universidade
Estadual do Piauí, no Governo do PT, reduziu para
1/3 os cursos de graduação:
Fazemos oposição à atual gestão, porque tínhamos 314 cursos de graduação, hoje
tem menos de 1/3 deles. No vestibular, chegamos a ter 60 mil alunos inscritos, foi o terceiro
maior do Brasil; hoje, não tem um terço desta
quantidade.”
Essas são denúncias do povo do Piauí e dos
próprios Parlamentares contra a incompetência do
Governo do Estado quanto ao funcionamento da Universidade Estadual.
A última notícia se refere a um trabalho de Luciano Coelho, grande jornalista político e repórter.
Ele diz: “Fetag denuncia venda de água tabelada no
semi-árido”. Diz: “A Federação dos Trabalhadores em
Agricultura do Piauí (Featg-PI) apresentou a tabela de
preços [...]”. Há água de até R$150,00. A coleta varia,
dependendo do preço. Então, é mais uma exploração
do povo do Piauí.
A Mesa Diretora recebeu do Partido Social Cristão
(PSC) o informativo com as seguintes manchetes – o
líder é Hugo Leal –: “Roriz agora é do PSC”; “Senador
Mão Santa ﬁlia-se ao PSC”; “Mais um deputado federal
entra para o PSC – Laerte Bessa – DF”; “Divulgação
trimestral sobre desmatamento na Amazônia – Mário
de Oliveira (PSC – MG)”; “A cara do Brasil está mudando – Deputado Cadoca (PSC – PE)”; Deputado
Cadoca, PSC, Pernambuco; “Percentual de verba de
publicidade para mídia local”, Deputado Ratinho Junior, PSC, Paraná; “Deputado Filipe Pereira pauta os
trabalhos da Comissão Especial do Petro-Sal”, Filipe
Pereira, PSC, Rio de Janeiro; “Audiência pública para
adoção do modelo de partilha na camada pré-sal”,
Deputado Hugo Leal, que é o Líder do PSC no Rio de
Janeiro; “PSC dá boas vindas aos integrantes da bancada”, Marcondes Gadelha, PSC da Paraíba, Deputado Federal; Carlos Alberto Canuto, PSC de Alagoas,
Deputado Federal; e Milton Barbosa, PSC da Bahia,
Deputado Federal; “Melhor qualidade na inspeção veicular”, Regis de Oliveira, PSC, São Paulo; “Projeto de
lei de Jurandy Loureiro ‘Adote uma nascente’”, Jurandy
Loureiro, PSC, Espírito Santo; “Eduardo Amorim em
defesa dos policiais militares”. O Deputado Eduardo
Amorim é do PSC de Sergipe.
A bancada, então, do Partido Social Cristão na
Câmara dos Deputados: Hugo Leal, Rio de Janeiro; Car-
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los Alberto Canuto, Alagoas; Carlos Eduardo Cadoca,
Pernambuco; Costa Ferreira, Maranhão; Deley, Rio de
Janeiro; Eduardo Amorim, Sergipe; Filipe Pereira, Rio
de Janeiro; Jurandy Loureiro, Espírito Santo; Laerte
Bessa, Distrito Federal; Marcondes Gadelha, Paraíba;
Mário de Oliveira, Minas Gerais; Ratinho Júnior, Paraná; Regis de Oliveira, São Paulo; Silas Câmara, Amazonas; Takayama, Paraná; Zequinha Marinho, Pará; e
Senador Mão Santa, do Piauí.
E o “Projeto de lei cria o Vale-Cultura”, do Deputado Deley, PSC, Rio de Janeiro.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 459 , DE 2009
Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro
de 1989, para estabelecer prazos e deﬁnir
responsabilidades pelo relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos pelos Fundos
Constitucionais de Financiamento, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 20. Os bancos administradores dos
Fundos Constitucionais de Financiamento apresentarão, semestralmente e em até sessenta
dias do ﬁnal do semestre anterior, ao Ministério
da Integração Nacional e às respectivas superintendências regionais de desenvolvimento
relatório circunstanciado sobre as atividades
desenvolvidas e os resultados obtidos.
.. ..................................................... .......
§ 4º No prazo de até sessenta dias de seu
recebimento, o relatório de que trata o caput
deste artigo, acompanhado das demonstrações contábeis, devidamente auditadas, será
encaminhado pelo respectivo conselho deliberativo da superintendência do desenvolvimento
regional, juntamente com sua apreciação, às
comissões que tratam da questão das desigualdades inter-regionais de desenvolvimento na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal,
para efeito de ﬁscalização e controle.
..............................................................
§ 6º O descumprimento dos prazos previstos no caput e no § 4º deste artigo sujeita
o presidente do banco administrador e o presidente e o secretário-executivo do conselho
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deliberativo da respectiva superintendência do
desenvolvimento regional às sanções previstas
no § 7º deste artigo.
§ 7º As infrações ao disposto neste artigo
serão punidas segundo o Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950; a Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas da legislação pertinente. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, regulamentou o art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, que instituiu o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte (FNO), o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
(FCO). Assim, as regiões menos desenvolvidas passaram a dispor de recursos para o ﬁnanciamento de
atividades produtivas de acordo com as prioridades
estabelecidas nos respectivos planos regionais de
desenvolvimento.
Como no contexto nacional a questão regional não
mais faz parte da agenda política, e por constituírem
o único instrumento de efetiva promoção do desenvolvimento regional, é fundamental que os recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento tenham sua
gestão acompanhada com atenção pelo Congresso
Nacional e, em especial, pelo Senado Federal, responsável pelo equilíbrio do Pacto Federativo.
As informações necessárias ao exercício de ﬁscalização e controle pelo Congresso Nacional deveriam ter sido fornecidas às comissões que tratam da
questão das desigualdades inter-regionais de desenvolvimento na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal, para efeito de ﬁscalização e controle, tal como
dispõe o § 4º do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989:
Art. 20. Os bancos administradores dos
Fundos Constitucionais de Financiamento
apresentarão, semestralmente, ao Ministério
da Integração Nacional e às respectivas superintendências regionais de desenvolvimento
relatório circunstanciado sobre as atividades
desenvolvidas e os resultados obtidos.
.. ....................................................... .....
§ 4º O relatório de que trata o caput deste artigo, acompanhado das demonstrações
contábeis, devidamente auditadas, será encaminhado pelo respectivo conselho deliberati-
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vo da superintendência do desenvolvimento,
juntamente com sua apreciação, às comissões
que tratam da questão das desigualdades interregionais de desenvolvimento na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, para efeito
de ﬁscalização e controle.
..............................................................
No entanto até a presente data, o Poder Executivo
Federal descumpriu este ditame legal e o Congresso
Nacional ﬁcou sem as informações necessárias ao
desempenho de suas atividades relativas ao exercício de 2008 e ao 1º semestre de 2009. Este desacato
à norma prevista na Lei nº 7.827, de 1989, cerceia as
atividades de ﬁscalização e controle, diretamente, ou
por qualquer de suas Casas, dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, que são
estabelecidas como competência exclusiva do Poder
Legislativo pelo inciso X do caput do art. 49 da Constituição Federal.
Espero evitar a repetição deste descaso mediante
o presente projeto de lei que considera crime de responsabilidade a retenção dos mencionados relatórios
de atividades e resultados da ação dos Fundos e o
descumprimento dos prazos estabelecidos, assim como
prever a punição a ser imposta aos responsáveis.
Em síntese, por constituírem o único instrumento
de efetiva promoção da atenuação dos desequilíbrios
inter-regionais de desenvolvimento, é fundamental que o
Congresso Nacional acompanhe e ﬁscalize a aplicação
dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, em especial, por esta Casa, responsável pela
manutenção do equilíbrio do Pacto Federativo.
Com estas considerações, espero contar com o
apoio de meus Pares na para aprovação do presente
projeto de lei.
Sala das Sessões, Senador Tasso Jereissati.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989.
Regulamenta o art. 159, inciso I, alínea
c, da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte
– FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
– FCO, e dá outras providências.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
exercício do cargo de Presidente da República, faço
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1° Ficam criados o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte – FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
– FCO, para ﬁns de aplicação dos recursos de que
trata a alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição
Federal, os quais se organizarão e funcionarão nos
termos desta Lei.
....................................................................................
Art. 20. Os bancos administradores dos Fundos
Constitucionais de Financiamento apresentarão, semestralmente, ao Ministério da Integração Nacional e
às respectivas superintendências regionais de desenvolvimento relatório circunstanciado sobre as atividades
desenvolvidas e os resultados obtidos.
§ 1° O exercício ﬁnanceiro de cada Fundo coincidirá com o ano civil, para ﬁns de apuração de resultados e apresentação de relatórios.
§ 2° Deverá ser contratada auditoria externa, às
expensas do Fundo, para certiﬁcação do cumprimento
das disposições constitucionais e legais estabelecidas,
além do exame das contas e outros procedimentos
usuais de auditagem.
§ 3° Os bancos administradores deverão colocar à
disposição dos órgãos de ﬁscalização competentes os
demonstrativos, com posições de ﬁnal de mês, dos recursos, aplicações e resultados dos Fundos respectivos.
§ 4o O relatório de que trata o caput deste artigo, acompanhado das demonstrações contábeis,
devidamente auditadas, será encaminhado pelo respectivo conselho deliberativo da superintendência do
desenvolvimento, juntamente com sua apreciação, às
comissões que tratam da questão das desigualdades
inter-regionais de desenvolvimento na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, para efeito de ﬁscalização e controle.
§ 5o O relatório de que trata o caput deste artigo,
acompanhado das demonstrações contábeis, devidamente auditadas, será encaminhado pelo respectivo
conselho deliberativo de desenvolvimento regional,
juntamente com sua apreciação, a qual levará em
consideração o disposto no § 4o deste artigo, à Comissão Mista permanente de que trata o § 1o do art. 166
da Constituição Federal, para efeito de ﬁscalização e
controle, devendo ser apreciado na forma e no prazo
do seu regimento interno.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1989; 168° da Independência e 101° da República. – ANTÔNIO PAES DE
ANDRADE – Paulo César Ximenes Alves Ferreira
– João Alves Filho.
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DECRETO-LEI No 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte lei:
....................................................................................
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 360. Ressalvada a legislação especial sobre
os crimes contra a existência, a segurança e a integridade do Estado e contra a guarda e o emprego da economia popular, os crimes de imprensa e os de falência,
os de responsabilidade do Presidente da República e
dos Governadores ou Interventores, e os crimes militares, revogam-se as disposições em contrário.
Art. 361. Este Código entrará em vigor no dia 1º
de janeiro de 1942.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940; 119º da
Independência e 52º da República. – GETÚLIO VARGAS – Francisco Campos.
LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950
Deﬁne os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta eu sanciono a seguinte Lei:
PARTE PRIMEIRA
Do Presidente da República e
Ministros de Estado
Art. 1º São crimes de responsabilidade os que
esta lei especiﬁca.
Art. 2º Os crimes deﬁnidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de
perda do cargo, com inabilitação, até cinco anos, para
o exercício de qualquer função pública, imposta pelo
Senado Federal nos processos contra o Presidente da
República ou Ministros de Estado, contra os Ministros
do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador
Geral da República.
Art. 3º A imposição da pena referida no artigo anterior não exclui o processo e julgamento do acusado
por crime comum, na justiça ordinária, nos termos das
leis de processo penal.
Art. 4º São crimes de responsabilidade os atos
do Presidente da República que atentarem contra a
Constituição Federal, e, especialmente, contra:
I – A existência da União:
II – O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados;
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III – O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais:
IV – A segurança interna do país:
V – A probidade na administração;
VI – A lei orçamentária;
VII – A guarda e o legal emprego dos dinheiros
públicos;
VIII – O cumprimento das decisões judiciárias
(Constituição, artigo 89).
....................................................................................
Art. 82. Não poderá exceder de cento e vinte
dias, contados da data da declaração da procedência
da acusação, o prazo para o processo e julgamento
dos crimes deﬁnidos nesta lei.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1950; 129º da Independência e 62º da República. – EURICO GASPAR
DUTRA – Honório Monteiro – Sylvic de Noronha –
Canrobert P. da Costa; Raul Fernandes; Guilherme
da Silveira – João Valdetaro de Amorim e Mello –
Daniel de Carvalho – Clemente Mariani – Armando
Trompowsky.
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências.
O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º Os atos de improbidade praticados por
qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada
ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra
o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, ﬁscal ou creditício, de órgão público
bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário
haja concorrido ou concorra com menos de cinqüenta
por cento do patrimônio ou da receita anual, limitandose, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão
do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.
.......................................................................................
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CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de
1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de
1958 e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da
Independência e 104° da República. – FERNANDO
COLLOR – Célio Borja.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
II – autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos
previstos em lei complementar;
III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;
IV – aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;
V – sustar os atos normativos do Poder Executivo
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites
de delegação legislativa;
VI – mudar temporariamente sua sede;
VII – ﬁxar idêntico subsídio para os Deputados
Federais e os Senadores, observado o que dispõem os
arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
VIII – ﬁxar os subsídios do Presidente e do VicePresidente da República e dos Ministros de Estado,
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I;
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IX – julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre
a execução dos planos de governo;
X – ﬁscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;
XI – zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
XIII – escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XIV – aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração
e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa
e lavra de riquezas minerais;
XVII – aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil
e quinhentos hectares.
....................................................................................
TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional
....................................................................................
SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias
Art. 159. A União entregará:
I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados quarenta e oito por cento na
seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas
de ﬁnanciamento ao setor produtivo das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições
ﬁnanceiras de caráter regional, de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento, ﬁcando assegurada ao
semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;

158

Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

d) um por cento ao Fundo de Participação dos
Municípios, que será entregue no primeiro decêndio
do mês de dezembro de cada ano;
II – do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados e
ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.
III – do produto da arrecadação da contribuição de
intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, §
4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito
Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo.
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á
a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do
disposto nos arts. 157, I, e 158, I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do montante a
que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente
ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em
relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento
serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei
a que se refere o mencionado inciso.
....................................................................................
(Às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 460 , DE 2009
Altera a Seção XIII do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para regulamentar a concessão
do adicional de penosidade previsto no inciso
XXIII do art. 7º da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Seção XIII do Capítulo V do Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a
vigorar com as seguintes modiﬁcações:
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SEÇÃO XIII
Das atividades penosas, insalubres
ou perigosas (NR)
“Art. 192-A. São consideradas atividades ou
operações penosas, na forma de regulamentação
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza, condições ou
métodos de trabalho, submetem o trabalhador à
fadiga física, mental ou psicológica.
§ 1º A eliminação ou a neutralização da
penosidade ocorrerá com a adoção de medidas que a reduzam a níveis aceitáveis, nos
termos de regulamentação do Ministério do
Trabalho e do Emprego.
§ 2º O exercício de trabalho em condições
penosas, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
assegura a percepção de adicional de, respectivamente, 40 % (quarenta por cento), 20% (vinte
por cento) e 10% (dez por cento) do salário do
empregado, segundo se classiﬁquem nos graus
máximo, médio e mínimo, excluídos os acréscimos resultantes de gratiﬁcações ou prêmios.”
“Art. 193. ............................................. ..
... ........................................................ ...
§ 2º Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são devidos
cumulativamente, ressalvado o direito do empregado de optar pelo adicional de valor mais
elevado.” (NR)
“Art. 194. O direito do empregado ao adicional de penosidade, de insalubridade ou periculosidade cessará com a eliminação das condições
que justiﬁcavam concessão deles.” (NR)
“Art. 195. A caracterização e a classiﬁcação da penosidade, da insalubridade e da
periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, far-se-ão através
de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou
Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 1º É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias proﬁssionais interessadas
requererem ao Ministério do Trabalho e Emprego a realização de perícia em estabelecimento
ou setor deste, com o objetivo de caracterizar
e classiﬁcar ou delimitar as atividades penosas,
insalubres ou perigosas.
§ 2º Argüida em juízo penosidade, insalubridade ou periculosidade, seja por empre-
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gado, seja por sindicato em favor do grupo de
associados, o juiz designará perito habilitado
na forma deste artigo, e, onde não houver,
requisitará perícia ao órgão competente do
Ministério do Trabalho e Emprego.
.................................................... ” (NR)
“Art. 196. Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de penosidade, insalubridade ou periculosidade serão
devidos a contar da data de inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, respeitadas
as normas do art. 11.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O adicional de penosidade, concedido como direito aos trabalhadores, nos termos do inciso XXIII
do art. 7º da Constituição Federal, não vem sendo
concedido dada a resistência existente em relação a
um eventual aumento de encargos sociais. Também
colaboram para o retardamento de sua concessão as
diﬁculdades para deﬁnir as condições de penosidade
que, muitas vezes, se confundem com as condições
de insalubridade.
Hoje já é possível uma nova avaliação do problema. A medicina ocupacional clássica entendia a
saúde do trabalhador como relacionada apenas ao
ambiente físico, na medida em que esse põe o trabalhador em contato com agentes químicos, físicos ou
biológicos capazes de causar acidentes ou doenças
proﬁssionais. Essa visão tende a ser superada, na
medida em que as relações entre saúde e trabalho
são estudadas a partir de uma visão mais ampla, que
considera um conjunto muito maior de condicionantes,
como métodos de trabalho, organização etc. E a penosidade, enquanto repetição fatigante e contínua de
movimentos ou atividades que, isoladamente, não são
insalubres, acaba por gerar um estado físico, mental
e/ou psicológico capaz de causar danos para o resto
da vida do proﬁssional.
Ademais, o adicional de penosidade pode servir
para minorar os efeitos nocivos da utilização de novas
tecnologias e dos processos automatizados de produção. Nesses sistemas, os danos ao empregado não
são visíveis inicialmente, mas acabam por revelar-se,
no futuro, com o aumento dos indicadores de estresse, de ansiedade ou de depressão. Certamente serão
buscadas novas formas de relação entre o emprega-
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do, o empregador, os sistemas de produção e as máquinas robotizadas, com o objetivo de fazer com que
o trabalho, realmente, traga satisfação e bem-estar a
todos os seres humanos envolvidos nos procedimentos produtivos.
Nossa proposta procura aproveitar, ao máximo,
as regras já existentes em relação à insalubridade
e à periculosidade. Não utilizamos como referência
principal o adicional de insalubridade, antes ﬁxado
em percentuais do salário mínimo, porque hoje ele
é objeto de discussão quanto aos seus valores, em
face da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal
Federal, que vedou o uso desse referencial. Optamos,
então, pela concessão de um adicional de penosidade baseado na remuneração do empregado, com
utilização dos percentuais previstos para o adicional
de insalubridade e a exclusão de gratiﬁcações, ou
prêmios, presentes nas normas sobre o adicional de
periculosidade.
Não temos a pretensão de esgotar um tema tão
polêmico e oferecer todas as soluções. O importante
e inegável é que se trata de um direito dos trabalhadores que vem sendo sonegado pelas diﬁculdades
de obtenção de um consenso. Precisamos trabalhar
para vê-lo reconhecido mesmo que, tardiamente, quase vinte e um anos depois da promulgação da Carta
Magna atual.
Esperamos contar com o apoio de nossos Pares
para a aprovação desta iniciativa, com os eventuais
aperfeiçoamentos julgados necessários.
Sala das Sessões, – Senador Jefferson Praia.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
....................................................................................
XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei;
....................................................................................
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
....................................................................................
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TÍTULO II
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho
CAPÍTULO V
SEÇÃO XIII
Das Atividades Insalubres ou Perigosas
( Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977 )
....................................................................................
Art 189. Será obrigatório o exame médico à admissão dos empregados, exame esse que será renovado periodicamente, pelo menos uma vez por ano,
nas atividades insalubres ou perigosas.
Art. 189. Deixar-se-á espaço suﬁciente para a
circulação em tôrno das máquinas, a ﬁm de permitir
seu livre funcionamento, ajuste, reparo e manuseio
dos materiais e produtos acabados. (Redação dada
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
§ 1º Entre as máquinas de qualquer local de
trabalho, instalações ou pilhas de materiais deverá
haver passagem livre, de pelo menos 0,80m (oitenta centímetros), que será de 1,30m (um metro
e trinta centímetros), quando entre partes móveis
de máquinas.(Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de
28.2.1967)
§ 2º A autoridade competente em segurança do
trabalho poderá determinar que essas dimensões sejam
ampliadas quando assim o exigirem as características
das máquinas e instalações ou os tipos de operações.
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância ﬁxados em razão da natureza e da intensidade
do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art 190. É obrigatória a notiﬁcação das doenças
proﬁssionais produzidas pelo trabalho ou em conseqüência do trabalho nas atividades insalubres.
§1º Incumbe a notiﬁcação:
a) ao médico assistente ou em conferência, mesmo è simples suspeição;
b) a todo aquele que tiver a seu cargo estabelecimento industrial ou comercial em que o caso se
registe.
§2º As pessoas acima declaradas, logo que se
veriﬁque a suspeição ou conﬁrmação pelo diagnóstico,
deverão notiﬁcar o caso ao Departamento Nacional
do Trabalho, no Distrito Federal, e, nos Estados, às
Delegacias Regionais ou às repartições autorizadas
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em virtude de lei, indicando nome, residência, local de
ocupação e diagnóstico provável ou conﬁrmado.
Art. 190. As máquinas, equipamentos e instalações mecânicas deverão ser mantidos em perfeitas
condições de segurança. (Redação dada pelo DecretoLei nº 229, de 28.2.1967)
§ 1º As partes móveis de quaisquer máquinas ou
seus acessórios, inclusive polias, correias e eixos de
transmissão, quando ao alcance dos empregados, deverão estar guarnecidas por dispositivos de segurança.(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
§ 2º As máquinas deverão possuir, ao alcance
dos operadores, dispositivos de partida e parada que
evitem acidentes. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 229,
de 28.2.1967)
§ 3º A limpeza, ajuste e reparação de máquinas
só poderão ser executados quando elas não estiverem em movimento, salvo quando êste fôr essencial a
realização do ajuste. ncluído pelo Decreto-Lei nº 229,
de 28.2.1967)
Art . 190. O Ministério do Trabalho aprovará o
quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da
insalubridade, os limites de tolerância aos agentes
agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de
exposição do empregado a esses agentes.(Redação
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Parágrafo único – As normas referidas neste artigo
incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides
tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos.(Redação
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art 191. As notiﬁcações recebidas peIas autoridades referidas no artigo anterior serão inscritas em
livro especial, e, alem das providências cabíveis no
caso, serão comunicadas ao serviço de Estatística
de Previdência e Trabalho do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e às repartições sanitárias
competentes.
Art. 191. As ferramentas manuais devem ser aproveitadas ao uso a que se destinam e mantidas em perfeito estado de conservação, sendo proibida a utilização
das que não atenderem a essa exigência.(Redação
dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
Art . 191. A eliminação ou a neutralização da
insalubridade ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977)
I – com a adoção de medidas que conservem o
ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;
(Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
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II – com a utilização de equipamentos de proteção
individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade
do agente agressivo a limites de tolerância. (Incluído
pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Parágrafo único – Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalubridade, notiﬁcar
as empresas, estipulando prazos para sua eliminação
ou neutralização, na forma deste artigo. (Incluído pela
Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art. 192. As partes moveis de quaisquer máquinas ou os seus acessórios (inclusive correias e
eixos de transmissão), quando ao alcance dos trabalhadores, deverão ser protegidas por dispositivos de
segurança que os garantam suﬁcientemente contra
qualquer acidente.
Art. 192. Os motores de gás ou ar comprimido
deverão ser inspecionados periòdicamente para a veriﬁcação de suas condições de segurança. (Redação
dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
Art . 192. O exercício de trabalho em condições
insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção
de adicional respectivamente de 40% (quarenta por
cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento)
do salário-mínimo da região, segundo se classiﬁquem
nos graus máximo, médio e mínimo. (Redação dada
pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art 193. Haverá nas máquinas dispositivos de
partida que lhe permitam o início de movimentos sem
perigo para os trabalhadores.
Art. 193. Não serão permitidas a fabricação,
a venda, a locação e o uso de máquinas e equipamentos que não atendam às disposições dêste
Capítulo.(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229,
de 28.2.1967)
Art . 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua
natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato
permanente com inﬂamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado.(Redação dada pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977)
§ 1º O trabalho em condições de periculosidade
assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por
cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes
de gratiﬁcações, prêmios ou participações nos lucros da
empresa. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
§ 2º O empregado poderá optar pelo adicional de
insalubridade que porventura lhe seja devido. (Incluído
pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
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Art 194. A limpeza, ajuste e reparações das máquinas só poderão ser feitas quando as mesmas não
estiverem em movimento.
Art. 194. As caldeiras e equipamentos que trabalhem sob pressão devem ser construídos de modo
que resistam às pressões internas do trabalho com
válvulas e outros dispositivos de segurança. (Redação
dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
§ 1º Tôda caldeira deverá possuir “Registro de
Segurança”, que será apresentado quando exigido pela
autoridade competente em segurança do trabalho.(Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
§ 2º As caldeiras de média ou de alta pressão deverão
ser instaladas em local apropriado e prèviamente aprovado pela autoridade competente em segurança do trabalho.
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
Art . 194. O direito do empregado ao adicional
de insalubridade ou de periculosidade cessará com
a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas
pelo Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei
nº 6.514, de 22.12.1977)
Art 195. As instalações elétricas (motores, transformadores, cabos, condutores, etc.) deverão ser
iniciadas e protegidas do modo a evitar qualquer
acidente.
Art. 195. Os fornos, para qualquer utilização serão construídos de material resistente, preferentemente
chapas de aço, revestidas de material refratório que
impeça o aquecimento do meio ambiente. (Redação
dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
§ 1º As áreas vizinhas aos fornos devem ser bem
ventiladas para evitar a acumulação de gases e vapores.
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
§ 2º Quando os gases ou vapores forem prejudiciais à saúde dos empregados, será exigida a instalação de coifas, condutos de aspiração ou outros meios
eﬁcazes para sua eliminação. (Incluído pelo DecretoLei nº 229, de 28.2.1967)
§ 3º Os fornos, quando necessário, terão escadas
e plataformas de material resistente ao fogo, que permitam aos empregados a execução segura de suas tarefas.
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
§ 4º Antes de aceso um forno, serão tomadas precauções para evitar explosões ou retrocesso de chama.
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
Art . 195. A caracterização e a classiﬁcação da
insalubridade e da periculosidade, segundo as normas
do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia
a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Tra-
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balho, registrados no Ministério do Trabalho. (Redação
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
§ 1º É facultado às empresas e aos sindicatos
das categorias proﬁssionais interessadas requererem
ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em
estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de
caracterizar e classiﬁcar ou delimitar as atividades
insalubres ou perigosas. (Redação dada pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977)
§ 2º Argüida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por Sindicato em favor
de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado
na forma deste artigo, e, onde não houver, requisitará
perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho.
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
§ 3º – O disposto nos parágrafos anteriores não
prejudica a ação ﬁscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização ex ofﬁcio da perícia. (Redação
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art 196. Quando as instalações elétricas forem
de alta tensão, serão tomadas medidas especiais,
com o isolamento, quando necessário, dos locais e a
ﬁxação de indicações bem visíveis e claras chamando
a atenção dos trabalhadores para o perigo a que se
acham expostos.
Art. 196. Nos estabelecimentos onde haja depósitos de combustíveis líquidos, deverão estar os
mesmos situados em locais apropriados, protegidos
e assinalados, de modo que os empregados que dêles se aproximem o façam com as necessárias precauções, observando-se, entre outras, a proibição
de fumar. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229,
de 28.2.1967)
Art . 196. Os efeitos pecuniários decorrentes
do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados
pelo Ministro do Trabalho, respeitadas as normas
do artigo 11. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de
22.12.1977)
Art 197. Todos os estabelecimentos e locais de
trabalho deverão estar eﬁscazmente protegidos contra
o perigo de incêndio dispondo não só de meios que
permitam combatê-los quando se produzam (extintor
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ou mangueiras, depósitos de areia ou outros dispositivos adequados no gênero especial de incêndio mais a
temer) como possuindo facilidade para a saída rápida
dos trabalhadores era caso de sinistro.
Parágrafo único. Poderão ser exigidas escadas especiais e incombustíveis em estabelecimento
de mais de um andar no qual seja maior o perigo de
incêndio.
Art. 197. Os locais destinados à armazenagem
de inﬂamáveis e explosivos deverão atender aos seguintes requisitos: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº
229, de 28.2.1967)
I – a iluminação artiﬁcial, se necessária, será
obtida por lâmpadas elétricas à prova de explosão;
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
II – a proteção contra descargas elétricas naturais se fará através de pára-raios, de construção adequada e em número suﬁciente, quando indicada pela
autoridade competente; (Incluído pelo Decreto-Lei nº
229, de 28.2.1967)
III – a quantidade de material armazenado será
restringida ao mínimo necessário ao funcionamento
da atividade; (Incluído pelo Decreto-Lei nº 229, de
28.2.1967)
IV – serão exigidas instalações especiais de prevenção e combate a incêndio. (Incluído pelo DecretoLei nº 229, de 28.2.1967)
Art . 197. Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem
conter, no rótulo, sua composição, recomendações de
socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional. (Redação
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Parágrafo único. Os estabelecimentos que mantenham as atividades previstas neste artigo aﬁxarão,
nos setores de trabalho atingidas, avisos ou cartazes,
com advertência quanto aos materiais e substâncias
perigosos ou nocivos à saúde. (Redação dada pela Lei
nº 6.514, de 22.12.1977)
....................................................................................
(À Comissão e Assuntos Sociais – decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 202, de 2009 (nº 792/2009, na origem), de 1º
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei do Senado nº 187, de 1995, de autoria
do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre a
identiﬁcação criminal do civilmente identiﬁcado,
regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal, sancionado e transformado na
Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009;
– Nº 203, de 2009 (nº 793/2009, na origem), de 1º do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
do Senado nº 255, de 2004, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – Exploração Sexual, que altera o art. 250 da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e
do Adolescente, sancionado e transformado na
Lei nº 12.038, de 1º de outubro de 2009;
– Nº 204, de 2009 (nº 791/2009, na origem), de 1º do
corrente, restituindo autógrafos 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, sancionado e transformado na
Lei nº 12.036, de 1º de outubro de 2009; e
– Nº 205, de 2009 (nº 794/2009, na origem), de 1º do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
do Senado nº 314, de 2006, de autoria do Senador Gerson Camata que inclui dispositivo na
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para
determinar que constem, nos documentos de cobrança de dívida encaminhados ao consumidor,
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o nome, o endereço e o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, do
fornecedor do produto ou serviço, sancionado e
transformado na Lei nº 12.039, de 1º de outubro
de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Será encaminhado à Câmara dos Deputados um
exemplar de autógrafo de cada um dos projetos sancionados.
Os processados vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os Srs. Senadores Sérgio Guerra, Alvaro Dias, Flexa
Ribeiro e Gerson Camata enviaram discursos à Mesa,
para serem publicados na forma do disposto no art.
203, combinado com o art. 210, inciso I e § 2º, ambos
do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para registrar a matéria intitulada “Planalto interveio no Codefat,
dizem empresários”, publicada pelo jornal Folha de
S.Paulo, em sua edição de 30 de julho 2009.
A reportagem destaca que entidades de empresários atribuem ao Palácio do Planalto o rompimento
do acordo que previa a presidência rotativa do CODEFAT, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador, o conselho tripartite que administra
R$158 bilhões de reais de patrimônio do FAT (Fundo
de Amparo ao Trabalhador).
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo intitulado, “Índices de produtividade”, publicado pelo jornal O Globo, em sua edição de
31 de agosto de 2009.
O artigo do Professor de Filosoﬁa da Universidade
Federal do Rio grande do Sul, Denis Lerrer Rosenﬁel,
alerta para as conseqüências ruins para o campo a
revisão dos índices de produtividade para ﬁns de desapropriação para reforma agrária. Para o ﬁlósofo tal
decisão é uma temeridade ainda mais perigosa por
criar um clima de instabilidade em um ano que já se
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apresenta como pré-eleitoral. Segundo Rosenﬁeld, o
Governo esta brincando com fogo.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

OUTUBRO 2009
50752

Sexta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “TCU veta 41 obras e
abre crise com Planalto”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, de 30 de setembro de 2009.
A matéria destaca que em relatório de obras de
2009 apresentado ontem, o Tribunal de Contas da união
(TCU) recomendou a paralisação de 41 empreendimentos do Governo Federal, incluindo 13 que fazem parte
do programa de Aceleração do Crescimento.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o conceito de responsabilidade social, de
exercício da cidadania, no sentido de que todos, e não
apenas o Governo, devemos fazer algo para melhorar
as condições de vida da população, é relativamente
novo entre os brasileiros. Por ser ainda pouco difundido, são raros os exemplos de pessoas que participam efetivamente de programas sociais ou tomam a
iniciativa de iniciar sua execução e persistem em seu
propósito, apesar das diﬁculdades.
O advogado e fotógrafo Luis Eduardo Salvatore
é um deles. Fundador do Instituto Brasil Solidário, ele
abandonou a carreira para ajudar os mais necessitados
a ter acesso a educação, cultura e saúde. Sua instituição, sem ﬁns lucrativos, atua em comunidades menos
favorecidas, com programas de alfabetização, saúde,
preservação do meio-ambiente, incentivo à cultura,
arte, crédito e empreendedorismo.
A primeira iniciativa de Luis Eduardo, depois que
decidiu mudar de vida, foi seguir para o Alto Xingu, onde,
em troca de autorização para fotografar os costumes
indígenas, levou dentistas para cuidar da saúde bucal
dos habitantes da aldeia. Quatro anos depois dessa
experiência, junto com a irmã, Ana Elisa, criou o IBS,
Instituto Brasil Solidário.
O atendimento dentário no Alto Xingu foi uma atitude isolada, mas, com o tempo, o sonho de Luis Eduardo ganhou contornos mais deﬁnidos, de um projeto
amplo. O IBS hoje atende cerca de 10 cidades todos
os anos e já beneﬁciou 343 mil pessoas. As equipes
percorrem o País, identiﬁcando comunidades pobres,
em que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano,
é mais baixo.
Este ano, por exemplo, está sendo realizado o
Programa de Desenvolvimento Sustentável Amigos
do Planeta na Escola. Com o patrocínio de uma rede
de varejo, ele atenderá 10 cidades até 2011, introduzindo métodos educacionais nas escolas, além de difundir noções de saúde e levar teatro, música, cinema
e computadores às crianças.
Desde 2002, outro programa do IBS, a Expedição
Brasil Melhor, parte do evento esportivo Rally Internacional dos Sertões, proporciona assistência médica e
odontológica gratuita nas cidades que integram o itinerário da competição. Além disso, são montadas bibliotecas e técnicos fazem palestras educacionais.
Este ano, foram investidos um milhão e duzentos
mil reais no programa, que atendeu um total de 14 municípios. Os resultados foram expressivos: quase 1.600
consultas médicas e oftalmológicas e mais de 26 mil
livros doados para instituições de ensino e estudantes. Em pouco mais de 8 anos, graças ao baixo custo
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operacional de seus projetos e à preocupação com a
continuidade dos programas que realiza, por meio da
capacitação da comunidade, Luis Eduardo obteve resultados invejáveis.
A chamada “abordagem colaborativa” é fundamental para concretizar mudanças na sociedade. Hoje em
dia, empresas estimulam seus funcionários a participar
de programas de voluntariado, atuando em escolas,
organizações sociais e entidades de interesse público,
onde compartilham seus conhecimentos e incentivam
a educação, a cultura, o esporte e a solidariedade.
Agentes de transformação social, eles vão além do
mero assistencialismo, que proporciona ajuda ocasional ou emergencial e não traz benefícios duradouros
para seu público-alvo.
Algumas organizações não governamentais, entidades sociais e, especialmente, empresas, convenceram-se do papel essencial do voluntariado para
desenvolver uma consciência social, que permita não
só inﬂuir em políticas públicas, mas também agir no
sentido de mudar padrões de vida em comunidades
carentes.
Essa noção de responsabilidade social, no caso
das empresas, deixou de ser uma ferramenta de marketing para tornar-se parte de sua estratégia de sustentabilidade, da consciência de que é impossível ignorar o bem comum. Disseminou-se o engajamento
em projetos comunitários de longo prazo, já que as
empresas constataram a necessidade de não só relacionar-se com a comunidade, tanto em seu entorno
como longe dele, mas também de atuar ativamente
para auxiliá-la.
Não é o caso de simplesmente doar dinheiro, mas
de possuir uma estrutura capaz de gerar projetos sociais próprios, além de identiﬁcar os já existentes que
são merecedores de incentivo e apoio. Felizmente, esse
conceito vem se disseminando entre os brasileiros. Os
beneﬁciados seremos todos nós, na medida em que
deixaremos de lado a expectativa irrealista quanto à
capacidade de os governos atenderem a todas as necessidades da população, e aprenderemos que também
temos nossa parcela de responsabilidade.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
esta sessão iniciada às 14 horas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão do Senado da República do
Brasil.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 52
minutos.)
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Ata da 179ª Sessão Não Deliberativa,
em 9 de outubro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa, Geraldo Mesquita Júnior e Paulo Paim
(INICIA-SE A SESSÃO ÀS 9 HORAS E
2 MINUTOS E ENCERRA-SE ÀS 12 HORAS
E 33 MINUTOS)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Há número regimental, declaro aberta

a sessão de sexta-feira, 9 de outubro de 2009.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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50937

344

50938

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
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Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

345

50939

346

50940

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

347

50941

348

50942

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

349

50943

350

50944

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

351

50945

352

50946

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

353

50947

354

50948

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

355

50949

356

50950

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

357

50951

358

50952

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

359

50953

360

50954

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

361

50955

362

50956

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

363

50957

364

50958

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

365

50959

366

50960

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

367

50961

368

50962

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

369

50963

370

50964

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

371

50965

372

50966

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

373

50967

374

50968

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

375

50969

376

50970

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

377

50971

378

50972

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

379

50973

380

50974

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 459, de 2009
(nº 838/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Armação dos Búzios
Radiodifusão Ltda. para explorar serviços de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Armação de Búzios, Estado do Rio de janeiro.

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

381

50975

382

50976

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

383

50977

384

50978

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

385

50979

386

50980

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

387

50981

388

50982

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

389

50983

390

50984

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
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Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

391

50985

392

50986

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

393

50987

394

50988

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

395

50989

396

50990

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

397

50991

398

50992

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

399

50993

400

50994

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

401

50995

402

50996

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

403

50997

404

50998

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

405

50999

406

51000

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

407

51001

408

51002

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

409

51003

410

51004

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

411

51005

412

51006

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

413

51007

414

51008

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

415

51009

416

51010

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

417

51011

418

51012

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

419

51013

420

51014

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

421

51015

422

51016

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

423

51017

424

51018

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

425

51019

426

51020

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

427

51021

428

51022

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

429

51023

430

51024

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

431

51025

432

51026

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

433

51027

434

51028

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

435

51029

436

51030

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

437

51031

438

51032

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

439

51033

440

51034

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

441

51035

442

51036

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

443

51037

444

51038

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

445

51039

446

51040

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

447

51041

448

51042

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

449

51043

450

51044

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

451

51045

452

51046

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

453

51047

454

51048

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

455

51049

456

51050

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

457

51051

458

51052

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

459

51053

460

51054

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

461

51055

462

51056

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

463

51057

464

51058

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

465

51059

466

51060

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

467

51061

468

51062
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
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Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

469

51063

470

51064

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
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Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

471

51065

472

51066
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
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Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

473

51067

474

51068

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

475

51069

476

51070

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

477

51071

478

51072

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

479

51073

480

51074

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

481

51075

482

51076

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

483

51077

484

51078

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

485

51079

486

51080

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

487

51081

488

51082

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

489

51083

490

51084

Sábado 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 10

491

51085

492
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº
149, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, comunicando
a aprovação em caráter terminativo dos Projetos de
Decreto Legislativo nºs 260 e 297, de 2007; 88, de
2008; 144, 151, 169, 170, 171, 203, 221, 236, 237, 244,
256, 271, 279, 281, 284, 285, 289, 291, 295, 301, 309,
310, 311, 315, 323, 325, 330, 331, 339, 347, 353, 411,
414, 440, 459, 460, 463, 467, 515, 516, 517, 525, 529,
548, 562, 573, 574, 579, 603, 614, 616, 646, 668, 669,
681, 692, de 2009.
Nos termos do art. 91, inciso III, do Regimento
Interno, combinado com a Resolução nº 3, de 2009,
do Senado Federal, ﬁca aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que as matérias sejam
apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o ofício recebido:
Of. nº 149/2009 – CCT
Brasília, 30 de setembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos: nºs 260 e 297, de 2007; 88 de 2008, 144,
151, 169, 170, 171, 203, 221, 236, 237, 244, 256, 271,
279, 281, 284, 285, 289, 291, 295, 301, 309, 310, 311,
315, 323, 325, 330, 331, 339, 347, 353, 411, 414, 440,
459, 460, 463, 467, 515, 516, 517, 525, 529, 548, 562,
573, 574, 579, 603, 614, 616, 646, 668, 669, 681, 692
de 2009.
Senador Flexa Ribeiro, – Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, avisos de Ministro de
Estado que passo a ler.
São lidos os seguintes:

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 208/2009, de 24 de setembro último, do Ministro
de Minas e Energia, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 789, de 2009,
de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e
– Nº 148/2009, de 6 do corrente, do Ministro dos Transportes, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 214, de 2009, do Senador
João Vicente Claudino.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
As informações relativas ao Requerimento nº
789, de 2009, foram também encaminhadas, em cópia, ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, conforme conclusão do Parecer
876, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Há oradores inscritos.
Com a palavra a eminente Senadora Serys Slhessrenko.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, Senador Geraldo Mesquita.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhores telespectadores, eu tenho, como Senadora de Mato
Grosso, percorrido constantemente, como faço todo
ano, os Municípios do meu Estado, Mato Grosso. O
meu Mato Grosso, que tem uma extensão geográﬁca
gigantesca, é o terceiro maior Estado em termos de
extensão territorial, mas de pouca densidade demográﬁca. Então, a gente tem que andar bastante e, ainda,
com muitas diﬁculdades, dada a extensão territorial,
e é claro que não é fácil.
Como disse, é determinação nossa andar pelos
nossos Municípios, principalmente no sentido de discutir as políticas públicas do nosso Governo, do Governo
Federal, em cada Município que estamos passando. É
o programa Luz para Todos avançando e beneﬁciando
quem realmente precisa; é o programa Bolsa Família
consolidado e sendo uma transição eﬁciente da absoluta miséria para o resgate do ser humano; é a implementação do programa Minha Casa Minha Vida, Estou
Feliz e tantos outros programas alcançando cidadãos
e cidadãs e suas famílias; é o fortalecimento da agricultura familiar, com regras absolutamente corretas
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de que as prefeituras comprem do pequeno agricultor
a sua produção para alimentação escolar, no mínimo
30%. Esta foi uma das mais bem boladas formas que
o nosso Governo encontrou para fazer a transferência
de recursos para o agricultor familiar.
Faço, então, um apelo a todos e a todas que
praticam a agricultura familiar, especialmente no meu
Estado de Mato Grosso, para que se organizem e produzam, pois mercado não faltará, já que não teremos
mais a merenda escolar, mas a alimentação escolar; é
o prato, é a refeição realmente para as nossas crianças
e os nossos jovens, à exceção de quem está fazendo
curso superior. E esse é um mercado inesgotável, Srs.
Senadores. É claro que é inesgotável, porque criança e jovem estão sempre prontos para fazerem uma
boa refeição.
Então, realmente, nós temos buscado, com determinação – quando digo nós, reﬁro-me ao nosso Governo –, a melhora da qualidade de vida da população,
principalmente daqueles mais despossuídos. É evidente
que falta muito a fazer e temos que continuar lutando
por novas conquistas, mas não tenho dúvida alguma de
que a população, cada vez de forma mais organizada
e exigente, está na busca dos seus direitos.
Não quero aﬁrmar que vi de muito perto a ação
ﬁrme do Governo Lula na implementação de políticas
públicas acertadas. Sim, são cansativas as minhas
viagens, mas elas são facilitadas pelas ações concretas do nosso Governo, aliadas às ações do Governo
Estadual, o Governo Blairo Maggi, e com nossas prefeituras. Estão aí as máquinas para a preservação e
a conservação das estradas vicinais. Cada prefeitura
está recebendo um conjunto de máquinas para buscar
minimizar, se não resolver, o problema tão difícil em
Mato Grosso que é o das nossas estradas vicinais. O
Governo Blairo Maggi está entregando, via ﬁnanciamento do BNDES, um conjunto de máquinas para
conservação das estradas vicinais.
Por isso é que estou aqui hoje, para fazer um balanço de algumas atividades por nós desenvolvidas nos
últimos tempos, começando pelo dia 20 de setembro,
quando iniciei a percorrer vários Municípios do chamado Nortão, a região que é o portal da Amazônia.
Nessa viagem, acompanhou-nos o Deputado Ademir
Brunetto. Começamos pelo Município de Itaúba. É só
castanha, e muita castanha, para quem quiser, de
todo o tipo; do doce ao salgado, nós temos lá a nossa famosa castanha. Lá fomos recebidos pelo Prefeito Raimundo Zanon, pela vice-Prefeita Rosana, pelo
presidente do meu Partido, o PT, o Vereador Toninho
Tijolinho, demais vereadores e população.
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Foi uma ótima oportunidade para ver as obras de
recuperação da BR163, fundamental para a região e
para o Estado. É incrível ver uma estrada que demoramos décadas para ver realmente toda pavimentada e,
principalmente, conservada. E agora estamos vendo.
Estive percorrendo um longo trecho dela, de lá inclusive liguei para o Dr. Luiz Antônio Pagot para saudá-lo
pelo grande trabalho que está sendo feito na BR-163,
em Mato Grosso, em termos de conservação, porque
no Pará está acontecendo também, mas em termos
de construção.
Foi muito bom ver a Câmara de Vereadores lotada
para discutir política com a população. Itaúba é a terra da castanha e de tantos outros produtos da melhor
qualidade que lá pudemos ver e conhecer, inclusive
naquela legítima feira à beira da BR-163, a Feira da
Castanha. Quem passar por lá é obrigado a parar para
comprar aquelas delícias.
Em Nova Santa Helena, tivemos outra calorosa
recepção pela população, pelo Sr. Prefeito Dorival Lorca
e por sua esposa, Vera. Na Câmara de Vereadores de
Santa Helena, a reunião contou com todos os vereadores da cidade e a população. Pudemos conhecer os
problemas do Município e a necessidade de auxílio,
principalmente aos assentados da reforma agrária ou
mesmo da agricultura familiar no sentido de termos patrulhas mecanizadas que auxiliem aquelas pessoas que
têm tanta diﬁculdade de produzir na agricultura familiar,
em que uma patrulha mecanizada ajuda tanto.
Em Colíder, a reunião foi muito produtiva. Discutimos assuntos diversos, como o Luz para Todos,
rodovias, legislações. Foi muito bonito ver a população discutindo problemas locais e nacionais, dando,
realmente, voz aos anseios da população. Foi um
grande exercício democrático. Desta reunião, já tivemos um produto sobre a sugestão do PLS nº 453, de
2009, que torna mais rígida a progressão de regime
e o livramento condicional para quem comete crimes
dolosos contra a vida.
Registro aqui a importante participação do delegado de polícia de Colíder. Agora me falta o nome,
mas eu quero cumprimentá-lo pelas grandes e signiﬁcativas contribuições que deu.
Terminamos o dia em Nova Canaã do Norte, com
uma recepção que muito me emocionou. A Câmara
de Vereadores estava lotada. Quero agradecer o carinho de toda a população. Tivemos uma importante
reunião com a Associação de Agentes Comunitários
de Saúde, que nos apresentou uma pauta de reivindicações para que possamos atuar aqui, no Senado, e
me comprometi a apoiar essas demandas muito justas
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de um grupo tão necessário para a saúde de nosso
povo, especialmente das crianças.
Reunimo-nos, ainda, com professores, movimento de mulheres, enﬁm, discutimos os mais diversos
assuntos lá na nossa Nova Canaã. O Sr. Prefeito, sua
esposa... O Sr. Prefeito foi de uma grandeza ímpar,
inclusive foi nos buscar. Estávamos com diﬁculdades
de deslocamento do Município de Colíder, e ele prontamente nos buscou. As nossas Vereadoras lá presentes, especialmente – eu estou com diﬁculdades
com nomes aqui – uma Vereadora que fez uma fala
realmente grande nesse evento...
Continuamos, no sábado, passando por Nova
Guarita, com nosso Prefeito Catarino, um exemplo
de gestão pública. Quem quiser realmente fazer com
que a gestão pública esteja na trilha certa converse
com Catarino. Sua gestão – e olhem que isso é difícil – vem sendo reconhecida como a segunda mais
eﬁciente pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso. Quem visita Nova Guarita ﬁca surpreso com
os avanços que uma boa gestão pública pode fazer
com o Município.
Parabéns, Catarino, pelo belíssimo trabalho que
está fazendo por Nova Guarita e por Mato Grosso.
Registro que a Rádio Comunitária Araguaia possibilitou que falássemos para toda a região. Vejam como
é importante o Ministério das Comunicações permitir
a acessibilidade desses instrumentos que democratizam a informação.
Estivemos em Novo Mundo, falando com a população, discutindo especialmente recursos para auxiliar
a agricultura familiar e desenvolver os assentamentos da região. O grande anseio é a regularização das
terras já destinadas para a reforma agrária. O nosso
Prefeito Brito estava lá, com lideranças e com os Srs.
Vereadores.
Seguimos para Matupá, onde conhecemos as
obras do novo aeroporto da região, importantíssimo
para levar investimentos e, principalmente, o turismo
para o Nortão, uma região lindíssima, que deve ser
conhecida. E nos reunimos com o Prefeito, os Vereadores e as lideranças do meu partido, o Partido dos
Trabalhadores.
Terminamos o dia em Carlinda, com mais uma
grande reunião de lideranças. Quero agradecer a acolhida da nossa querida Vereadora Suzana, que nos
tratou carinhosamente, inclusive nos hospedando.
Também as cobranças estão focadas em investimentos para desenvolver os assentamentos da região e
a pavimentação das ruas da cidade. Muitas vitórias
foram conquistadas pelo Município, mas ainda temos
muito trabalho a fazer por Carlinda.
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O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senadora...
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Pois não, Senador.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI. Fora do microfone.)
– São 9:13, 13 é o número do partido de V. Exª.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Esse 13 é um número especial.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – É, eu nasci no dia
13 de outubro.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Muito bem.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – A Cova da Iria...
Não há bem nem mal. Shakespeare. O que vale é a
interpretação. Tem certas coisas, Mozarildo – e V. Exª
tem uma inteligência privilegiada –, que eu não entendo
em política. Como é que o Partido dos Trabalhadores
tem uma mulher brava... Se tiver que ser mulher, não
é? Eu sei que tem muitos homens, está ali o Paim. Mas
tendo uma mulher brava, professora, que escreveu as
mais belas páginas... Olhai, atentai bem: ela venceu
Dante de Oliveira. Eu o conheci, nós governamos juntos. Eu me lembro que, no dia 24 de janeiro, no último ano em que eu governei o Piauí – 24 de janeiro
é a data de Oeiras, antiga capital, quando o povo do
Piauí tomou o Palácio de Fidié – eu, fazendo a comemoração, com muitas autoridades homenageadas na
Grã-Cruz, pedi que o Dante de Oliveira agradecesse
em nome de todos. Serys, e o homem discursando, o
homem mostrando o que tinha feito, o desenvolvimento, a riqueza. E eu o ouvia assim e dizia: “Eu estou é
lascado, esse homem vai ganhar o Senado e eu vou
perder”. E a Serys, como Anita Garibaldi, foi à luta. Fez
o PT vencer. E está aqui. O outro foi para o céu, que
Deus tinha que compensar, gente boa. Mas como é
que tem uma candidata como V. Exª, e ele tira de uma
bolsa uma mulher que nunca disputou um voto, nunca
lutou? Não sei. Mas eu quero falar do prestígio de V.
Exª, cuja competência eu reconheço. Eu estive lá e vi
V. Exª aplaudida. Eu fui convidado pelos Vereadores,
por Aluizo Lima e outros, e vi o calor e o entusiasmo
que o povo sente por V. Exª, o respeito que o santo
Jonas Pinheiro tinha por V. Exª. Mas eu queria aproveitar esse prestígio para o seguinte: a senhora falou
da área de saúde e V. Exª, além de professora, tem
laços familiares com pessoas de saúde. Olhe aí como
vai o País. É uma realidade. Leve isso ao Presidente
Luiz Inácio. Eu não tenho nada contra ele, eu quero
é colaborar. Mas é sobre a desvalorização dos proﬁssionais do PSF:
“Exmº Senador Mão Santa, sou dentista e
venho, através deste e-mail, pedir encarecidamente que os senhores políticos, em especial
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o senhor, que também é um proﬁssional [e eu
passo a V. Exª, que tem mais poder, que é um
símbolo do PT, de luta], revejam e discutam a
valorização dos proﬁssionais que trabalham
no PSF. A cada dia que passa, nós, proﬁssionais da saúde pública, tornamo-nos cada
vez mais desvalorizados, com remunerações
baixíssimas, que muitas vezes não chegam
a R$2 mil para trabalharmos quarenta horas
semanais.
Hoje, proﬁssionais de nível médio do
Judiciário [atentai bem, olhai a injustiça do
Judiciário] ganham três a quatro vezes mais
do que nós, que somos proﬁssionais de nível
superior e lidamos diretamente com a saúde
da população. Com esses baixos salários, ﬁca
praticamente impossível a realização de uma
pós-graduação e atualização, já que os cursos de especialização muitas vezes chegam
a custar mais da metade do nosso orçamento,
sem falar nos custos de deslocamento e hospedagem, pois muitos de nós trabalhamos em
cidades do interior.
Muitos justiﬁcam tal desvalorização com a
máxima de que os proﬁssionais de saúde não
estão nem aí para a saúde pública. Mas será se
o que ocorre não é o contrário? A saúde pública
não está nem aí para os proﬁssionais.
Certo de uma resposta e de uma atitude
de V. Exª, meu muito obrigado.
Menandro Lima de Medeiros”.
Ele é cirurgião do Piauí, de Teresina. Menandro,
acabo de encaminhar à maior Líder do PT, cuja competência foi comprovada quando o PT escolheu o nome
de Serys para representar esse partido na Mesa Diretora. Testemunho, dia a dia, a ﬁrmeza de S. Exª. Então, atentai bem. Leve esse pedido de um odontólogo
do Piauí, mas não é por ser de Teresina o Menandro
Lima de Medeiros, cirurgião-dentista. Isso é do Brasil
todo, talvez Mato Grosso. Vamos aproveitar esse ﬁnal
de Governo de Luiz Inácio. Isso é uma pendenga de
que ele vai sair mal. Os nossos velhinhos aposentados
e as nossas queridas professoras... Na minha mocidade, íamos buscar esposa numa escola normal. Elas
saíam felizes e sorridentes. Foi assim que encontrei
Adalgisa. Hoje, passamos pela escola normal, elas
estão acabrunhadas, infelizes; não acreditam em nós,
políticos; só em Deus, a única esperança que têm as
professoras, que V. Exª representa com ﬁrmeza, inteligência e beleza. Atentai bem. Vou passar esse e-mail,
e leve ao nosso Luiz Inácio. Queremos salvaguardar
para que ele saia com uma grandeza. Então, espero
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que ele deixe esse ﬁnal de ano para escutar pessoas
como V. Exª, que tem sensibilidade, e se esqueça dos
aloprados que se aproveitaram do Governo.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Obrigada, Senador Mão Santa. O nosso Governo tem consciência de que uma grande diﬁculdade que ainda enfrentamos é na área da saúde. Não
temos dúvida disso. Levarei a reivindicação, assinada
por um odontólogo, se não estou equivocada. Levarei com certeza. Farei com que seja encaminhada ao
nosso Ministro, ao nosso Presidente. Sabemos que as
diﬁculdades são muito grandes ainda, apesar de tanta luta. Recursos para a saúde é algo que não temos
nunca o suﬁciente. Com a queda da CPMF, então, aí
realmente é que as coisas se complicaram. Em Mato
Grosso, temos diﬁculdades sérias. O Prefeito da capital, Wilson Santos, vem enfrentando problemas gravíssimos na área da saúde, e nós estamos tentando
ver o que é possível ser feito. O que não pode, pelo
menos lá na minha Capital, é continuar como está a
situação de diﬁculdade.
Seguindo aqui o roteiro das visitas ao Mato Grosso, eu queria ainda citar o Sr. Prefeito de Carlinda, o
nosso Vice-Prefeito, querido Toninho, os Srs. Vereadores... Eu gostaria aqui de elencar o nome de um por
um, mas a memória não ajuda.
Passamos por Paranaíta, terra do meu amigo e
companheiro Valdomiro e do Prefeito Pedro Hideyo.
Fui recebida por uma imensa carreata, que percorreu
as ruas do Município, mostrando-nos o que já foi feito e o que precisa ainda melhorar. Foi uma honra ser
recebida com tanto carinho pela população, foi uma
grande festa naquele domingo. Fomos ao principal
bairro lá daquele Município de Paranaíta. E Paranaíta
sabe que eu sou cidadã paranaitense e estou sempre
atenta, para dar o meu apoio às questões principais.
No assentamento de São Pedro, que é um dos maiores
assentamentos de Mato Grosso, a gente está sempre
junto lá, com a companheirada. É a construção da
ponte, são as estradas, são as casas pra o assentamento de São Pedro.
De lá, seguimos para Monte Verde, onde tivemos
uma reunião com a Prefeita Bia e com vários vereadores, com a nossa querida vereadora de Monte Verde,
enﬁm, com a companheirada.
Nesse mesmo dia, chegamos a Alta Floresta, terra
do Deputado Brunetto e uma das joias de Mato Grosso.
Aconselho a todos e todas que visitem a nossa Alta
Floresta, o Parque Cristalino está lá. E as pessoas que
mais encontrei no Hotel Floresta, um hotel realmente
no meio da ﬂoresta, eram estrangeiras. Nós, brasileiros, Senador Geraldo Mesquita, pouco vamos a Alta
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Floresta, mas estrangeiros vão muito lá. No Hotel Floresta, que é um hotel em que estive agora, no último
dia, é cheio de estrangeiros. Para quê? Para conhecer
o Parque Cristalino, uma das mais belas joias da natureza e referência mundial para aqueles que gostam
de ver a natureza. Lá, Srs. Senadores, existe o único
observatório de pássaros do mundo. É uma coisa interessantíssima, que não tem como contar; tem que
ir lá para ver. É o único observatório de pássaros do
mundo. Encontramos lá um número muito grande de
estrangeiros, e nós, brasileiros, às vezes, desconhecemos que isso existe lá em Mato Grosso, no Município
de Alta Floresta. Estive lá com A SRA. Prefeita, com
a população de lá.
Continuamos a visita com Nova Bandeirantes e
Apiacás, fechando uma intensa agenda naquela região,
escutando as reivindicações da população.
De 2 a 4 de outubro, estive no sul do Estado de
Mato Grosso e em Cuiabá, mas, mal cheguei a Brasília,
neste domingo, e já retornei a Cuiabá nesta terça-feira,
onde me reuni, Srs. Senadores, com prefeitos de 14
municípios da região do Araguaia, para discutir as demandas municipais – eles me chamaram – e também
para receber uma homenagem pelo trabalho que estamos desenvolvendo em prol do interior do Estado.
Fui recebida de forma muito carinhosa. O Prefeito
de Nova Santo Antônio, Valdemir Antônio da Silva, aﬁrmou determinado que, no interior, os moradores estão
tendo oportunidade não só de conquistas de ações importantes para a melhoria da qualidade de vida, mas
também de debater questões políticas. Os prefeitos,
gentilmente, nomearam-me a madrinha da energia lá
do Estado, do Luz para Todos, da BR-158, da telefonia celular e do Linhão 138 kV, que jogou energia em
14 municípios da região do Araguaia, que só tinham
energia, até pouco tempo, daquele motor sujão, que,
às 2 horas da manhã, acabava. A BR-158 tem quase
500 quilômetros ainda sem asfalto - uma BR, senhores!
-, mas essas questões estão resolvidas. O Luz para
Todos chegou, o Linhão está pronto. A telefonia celular
falta em meia dúzia de municípios. Nós tínhamos 53
municípios sem telefonia celular, mas foi um empenho
muito determinado. Quanto à BR-158, não ﬁquem preocupados com essa conversa de que o TCU embargou
a obra. Ele realmente detectou, senhores, o problema
da região, mas o Dnit já ofereceu as informações, e
foi autorizada a continuação da obra...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Eu pediria mais um tempo. Foi autorizada a continuação da obra, mesmo enquanto se resolve, porque
são problemas de pequena envergadura.
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Os prefeitos de lá manifestaram, durante o nosso encontro, uma grande preocupação, como eu já
disse, com a BR-158. Falei também com o Secretário de Infraestrutura do Estado, Vilceu Marcheti, para
que os trabalhos se acelerem e os problemas sejam
resolvidos. A BR-158 é um importante eixo viário de
Mato Grosso para o escoamento da produção, seja de
carne, de milho, de algodão, de soja, enﬁm.
Já o Prefeito de Bom Jesus do Araguaia, Aloísio Jakoby, aproveitou a oportunidade inclusive para
agradecer, senhores. Acreditem, mas Bom Jesus do
Araguaia não tem um palmo de asfalto; Bom Jesus do
Araguaia não tinha telefonia celular; Bom Jesus do Araguaia não tinha correio – está sendo inaugurada, hoje,
a sede do correio em Bom Jesus do Araguaia.
Agradeço as palavras de elogio dos senhores
prefeitos, que me chamam de Senadora municipalista,
independentemente da cor partidária.
Sou uma mulher que está fazendo política em
Mato Grosso há 19 anos, sem interrupção. Faço política
para os municípios maiores e para os pequenos. Sou
municipalista por princípio, assim como o Presidente
Lula e a Ministra Dilma Rousseff. Não nos interessa
que partido é. Se temos que fazer, vamos fazer. Sempre
tive os olhos voltados para o Araguaia, que era considerado o “vale dos esquecidos”, mas, hoje, podemos
dizer que é o “vale dos bem lembrados”, porque, hoje,
temos lá essas questões todas que mencionei, que vão
da energia à telefonia e à rodovia.
Registro, com justiça, o nome dos seguintes prefeitos: de Querência, Fernando Gorgen; de Vila Rica,
Calisto; de Santa Terezinha, Domingos da Silva; de
São Félix do Araguaia, Filemon Limoeiro – animado
prefeito; de Bom Jesus do Araguaia, Aloísio Irineu; de
Santa Cruz do Xingu, Eurípedes Néri; de Serra Nova
Dourada, Valdivino Cândido; de Novo Santo Antônio,
Valdemir Antônio; de Porto Alegre do Norte, Edi Escorsin; de Luciara, Parassu Freitas. Ao Presidente
da Associação Mato-Grossense dos Municípios; ao
Prefeito de Jauru, Pedro Ferreira; ao vice-prefeito da
AMM; ao Prefeito de Terra Nova do Norte, Manoel Rodrigues; e aos prefeitos de Nova Brasilândia – Jamar,
meu companheiro – e de Nova Olímpia, um grande
abraço a todos.
Do dia 2 ao dia 4 de outubro, estive nos Municípios de Ribeirãozinho, Ponte Branca, Alto Taquari, Araguainha, Itiquira, Alto Araguaia, Guiratinga e Tesouro,
sempre me reunindo com prefeitos, vereadores, outras
lideranças locais e comunidades.
Minha viagem começou em Ribeirãozinho, praticamente a 500 quilômetros de Cuiabá, onde participei
de audiência pública realizada pela Assembleia Legis-
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lativa, com apoio do Consórcio Portal do Araguaia e MT
Regional, proposta pelo Deputado Estadual José Riva,
que, devo destacar, tem se empenhado muito nessa
interiorização da política, levando e disseminando a
discussão de assuntos relevantes para o Estado por
todas as regiões, em que estiveram presentes prefeitos, vereadores e outras lideranças.
A luta é pela federalização da MT-100, futura
BR-359, que já está aprovada pelo Senado Federal
e aguarda aprovação deﬁnitiva no Sistema Nacional
de Viação, sendo um projeto de autoria da Bancada
de Senadores de Mato Grosso – minha, do Senador
Jayme Campos e do saudoso Senador Jonas Pinheiro
–, e, tenho certeza, representará o desenvolvimento
e a redenção de toda aquela região do Araguaia. A
obra de asfaltamento abrirá inúmeras possibilidades
de novas alternativas econômicas, como também o
escoamento da produção agropecuária, de produtos
para o comércio e de matéria-prima para as indústrias.
A MT-100, agora BR-359, passará pelos municípios de
Cocalinho, Araguaiana, Barra do Garças, Torixoréu, Ribeirãozinho, Ponte Branca, Araguainha, Alto Araguaia
e Alto Taquari.
Lá em Ribeirãozinho, prestei uma justa homenagem ao Senador Jonas Pinheiro, o primeiro idealizador
da federalização da MT-100, e quero informar que apresentarei um projeto dando o nome de Rodovia Federal
Senador Jonas Pinheiro à agora BR-359.
De Ribeirãozinho, fui ao município de Ponte Branca, onde ﬁz uma produtiva reunião na Câmara Municipal, com a importante participação da Prefeita Jaqueline, do Vice-Prefeito Cairo, do Presidente da Câmara, Clayton, do Vereador Everaldo, do Nei Ronan,
do Osmar, do Lázaro, do Aldery, do Carlos Flávio, do
Jaime, importantes lideranças, inclusive do pessoal
do Senac.
Estive também presente no Município de Alto
Taquari, para receber o título de cidadã taquariense e
também participar da entrega de Moção de Aplausos
e Congratulações por bravuras dos policiais militares
de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que lá
foram homenageados.
Na cerimônia, foram entregues aos Comandantes
Militares e ao Delegado de Polícia Local João Borges
a monção honrosa de agradecimento pelo empenho
grandioso no trabalho realizado com relação ao assalto
ao Banco do Brasil em Alto Taquari, trabalho esse que
levou mais de tinta dias, com policiais entrincheirados
para conseguir prender os bandidos que ﬁzeram o assalto e o estrago naquela cidade.
Durante o evento, o Vereador Marco Aurélio, nosso guerreio Marco Aurélio, agradeceu a todos os seus
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companheiros vereadores e vereadoras em nome da
Presidente da Câmara, Vânia, por terem aprovado a
justa moção aos policiais. O nosso guerreiro Vereador
Marco Aurélio falou aos homenageados, citando o Capitão Wilson (falecido há pouco tempo em um acidente
de automóvel).
Agora também sou cidadã de Alto Taquari. Saibam que me tornei cidadã dessa cidade por um gesto
generoso do Marco Aurélio e de outro companheiro,
aprovado pela unanimidade dos vereadores e vereadoras. Agradeço a todos.
Em Alto Taquari, tive a honra de participar da inauguração, Senador Mão Santa – o senhor, que batalha
e está sempre falando da importância do professor, da
escola –, do Centro Educacional Infantil Maria Auta de
Medeiros, um prédio moderno e muito bonito. Para a
solenidade, foi convidada uma representante da família
da homenageada e coube à Dona “Tica” falar emocionalmente ao público sobre a alegria da família.
Senador Mão Santa, A SRA. Maria Auta, que
deu o nome ao Centro Educacional de Alto Taquari,
há quarenta, cinquenta anos, quando chegou lá, sem
medo de ser feliz, ela dava aula, era a merendeira, era
a faxineira da escola e foi ela quem formou os primeiros
cidadãos e cidadãs do nosso querido Município, hoje
Alto Taquari, que tem vinte anos de emancipação. Mas,
há 40 anos, uma mulher chegava lá para fazer as coisas
acontecerem. Realmente, uma homenagem extremamente justa a toda a família da Dona Maria Auta.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Senadora Serys, vou lhe conceder mais
dois minutos para conclusão do seu discurso. V. Exª já
fala há 32 minutos, e há colegas seus que estão ansiosos para subir à tribuna.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Eu peço desculpas, mas eu quero citar aqui o
Lairto Sperandio, ex-prefeito de Alto Taquari.
Agradeço ao Prefeito atual, Maurício de Sá, que
nos emocionou com seu discurso; à Banda Municipal,
que fez um espetáculo.
Sobre os compromissos que nós tivemos lá em
Alto Taquari, falarei outro dia especiﬁcamente, porque
é muita coisa que eu tenho que dizer.
No sábado, ainda fui a Araguainha, com uma
grande recepção de todos. No mesmo dia, fui a Itiquira.
Vou falar dessas questões em outro momento. Também
estive em Alto Araguaia, em Guiratinga, em Tesouro.
E queria dizer que, em todos esses lugares por
onde andei – e eu vou voltar a falar desses últimos
que eu citei –, tenho que lembrar o grande trabalho
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que vem sendo feito pelas Apaes, e que a gente está
observando por onde passa.
As Apaes realmente têm um trabalho grandioso,
um trabalho de signiﬁcativa expressão. Temos que ter
formas diferenciadas de tratamento e inclusive contribuições mais signiﬁcativas para que as Apaes do Brasil como um todo, mas especialmente do meu Mato
Grosso, possam ter condições de trabalho cada vez
melhores, porque são compostas especialmente por
mulheres de uma dedicação ímpar, incrível para com
as pessoas portadoras de necessidades especiais.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Muito bem, Senadora Serys.
Por gentileza dos Senadores Mozarildo e Mão
Santa, fala neste momento o eminente Senador Paulo
Paim, bravo guerreiro dos pampas, representando o
grande Estado do Rio Grande do Sul nesta Casa.
Com a palavra, o Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, o Brasil e o mundo viram com alegria este ano,
queiramos ou não, na maior nação, diria, econômica e
política do planeta, um presidente ser eleito por ampla
maioria. E não é só a história de um presidente, é a primeira vez na história dos Estados Unidos da América
que se elege um presidente negro, Barack Obama.
Por que falo isso, Sr. Presidente? Porque é com
alegria que venho à tribuna falar sobre Barack Obama. E
por que Barack Obama, Sr. Presidente? Barack Obama,
nesta madrugada, recebeu o Prêmio Nobel da Paz.
Menos de um ano na presidência da República
dos Estados Unidos da América recebe o prêmio que
qualquer homem, qualquer mulher do mundo gostaria
de receber. O prêmio foi concedido em razão, Sr. Presidente, da luta de Barack Obama pelo desarmamento nuclear, por seu trabalho pela paz mundial e pelo
combate a todo tipo de preconceito.
De acordo com os dirigentes do Comitê Nobel da
Noruega, Obama foi escolhido devido à importância
que o Presidente norte-americano deu ao mundo sem
armas nucleares e também a sua inﬂuência em todos
os países no que diz respeito à imagem da esperança
da construção de um mundo melhor para todos.
Sabemos um pouco da história de Obama. Nascido no início da década de 70, no Havaí, é ﬁlho de
pais separados, só viu o seu pai ainda quando muito,
muito criança. Seu pai nasceu em Nyanza, no Quênia, lá na África. Sua mãe casou-se novamente com
um indonésio e assim Obama passou grande parte da
sua infância na Indonésia. Aos dez anos, ele retorna
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ao Havaí para ter uma melhor educação, vivendo, então, com seus avós.
Eu, que falo tanto aqui dos idosos, eu, que digo
sempre que eu queria ser como meus avós e como
meus pais, vejo aqui uma declaração de Obama, que
diz: “Minha avó foi uma das presenças mais importantes de toda a minha vida”. Diz Obama: “Minha avó
foi a pessoa que mais me amou; à minha avó eu devo
esta história bonita que me trouxe à Presidência dos
Estados Unidos”. Digo sempre, Sr. Presidente, que as
gerações dos mais jovens não entendem a sabedoria
dos idosos e tudo o que podem aprender com eles.
Mesmo tendo sido criado pelos avós em um
ambiente estável, Obama sofreu uma forte crise de
identidade na sua adolescência, tendo uma trajetória
escolar com anos de muita rebeldia. Obama formou-se
em Columbia, teve uma etapa, Senador Mão Santa,
como professor e defensor dos direitos civis em Chicago, depois elegeu-se senador e foi para Washington,
chegando à Casa Branca em 2008.
É com orgulho que vemos mais esse novo capítulo
da história ser escrito, além de termos tido o primeiro
presidente negro eleito na maior potência do mundo,
em menos de um ano, repito, ele representa aquilo que
o mundo todo quer, ou seja, a paz e a conciliação.
Isso tem uma enorme simbologia para nós que
combatemos preconceitos; nos mostra que os discriminados, sejam negros, brancos, mulheres, crianças,
deﬁcientes, precisam apenas de oportunidade para
mostrar toda a sua capacidade.
Temos certeza, Sr. Presidente, e vou repetir aqui
parte do discurso que ﬁz no dia em que Obama foi eleito, de que os tambores rufaram no mundo todo nessa madrugada, voltaram a tocar; sei que as pessoas
dançaram porque entenderam a simbologia, repito, da
importância de Barack Obama ter recebido o Prêmio
Nobel da Paz.
Eu torço muito, Senador Mão Santa, para que
esse livro continue a ser escrito e que nós todos possamos avançar cada vez mais na luta pela reconciliação entre os povos e no combate permanente a todo
tipo de preconceito.
Parabéns a todos aqueles que votaram em Barack Obama e concederam a ele o Prêmio Nobel da
Paz 2009.
Senador Mesquita Júnior, eu quero falar de outro tema.
Hoje eu deveria estar em Canoas, onde vai ser
lançado o Programa Territórios de Paz, projeto que eu
acompanho com enorme carinho. Por isso, Sr. Presidente,
eu venho à tribuna falar de um evento muito importante para o Rio Grande e para a cidade de Canoas, um
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evento que toca a vida de todos nós. Estou falando do
lançamento do Programa do Governo Federal chamado
Territórios de Paz, que é lançado hoje em Canoas.
Esse projeto faz parte do Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) e será
lançado hoje pelo Ministro da Justiça, Tarso Genro, lá
na cidade onde eu escrevi a minha vida política – já
que nasci em Caxias do Sul.
O Pronasci é uma iniciativa inédita no enfrentamento da criminalidade. É um projeto, Senador Mão
Santa, que mescla políticas de segurança com ações
sociais para combater o crime. Ele tem como marca
a prevenção, ou seja, ele faz a opção por priorizar a
prevenção e, assim, atingir as causas que levam à
violência. Mas, para isso, Senador Mozarildo, esse
programa que faço questão aqui de destacar não abre
mão das estratégias de ordenamento social e segurança pública.
Entre os principais eixos do Pronasci podemos
destacar a valorização dos proﬁssionais da segurança
pública, a reestruturação do sistema penitenciário, Senador Mesquita Júnior, o combate à corrupção e o envolvimento da comunidade na prevenção da violência.
Para que esse projeto possa ser implementado
de forma positiva, o Governo Federal vai investir cerca
de 7 bilhões até o ﬁm de 2012.
A execução do Pronasci, que eu acompanhei
quando foi lançado em Porto Alegre, acontece por
meio de mobilizações comunitárias e policiais. A articulação acontece entre as diferentes forças de segurança – polícia civil, militar, bombeiro, guarda municipal e secretaria de segurança pública dos Municípios
e também dos Estados.
O Pronasci também volta o seu olhar para os
jovens de que aqui eu falava antes, de 15 a 24 anos,
à beira da criminalidade, infelizmente, nas favelas, e
que aí passam a ter oportunidade, Sr. Presidente, e
que naturalmente avançam no conhecimento técnicoproﬁssional e com isso, com certeza, escaparão do
mundo da violência e da agressão.
Sr. Presidente, aqueles que se encontram ou já
estiveram em conﬂito com a lei; presos ou egressos do
sistema prisional; e ainda os reservistas, passíveis de
serem atraídos pelo crime organizado – leia-se aqui
narcotráﬁco – em função do próprio aprendizado que
tiveram quando passaram pelo serviço militar, a partir
desse programa, terão espaço para entrar em escolas
onde aprenderão uma proﬁssão.
É importante registrar que equipes multidisciplinares também vão atuar no Pronasci (assistentes sociais, psicólogos, educadores, pedagogos). Um estudo
realizado pela Fundação Getúlio Vargas demonstrou

Sábado 10

545

51139

que a percepção a respeito da segurança melhorou
sensivelmente nas regiões atendidas pelo Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci. Exemplo: em Rio Branco, 61,90% dos moradores
da Zona de Atendimento Prioritário – Zap 5, onde o
Território de Paz foi implementado, já dão depoimentos de que as ações do Pronasci reduziram a violência
naquele espaço.
A pesquisa foi realizada em sete Territórios de
Paz – e falei aqui de um – instalados no País, projeto
que reúne em uma comunidade até 30 ações de prevenção e enfrentamento à violência do Pronasci. O que
a população ouvida deseja é uma participação mais
ativa por parte do Governo Federal na melhoria da
segurança e, em média, 85,15% acreditam, por essa
pesquisa, que o Pronasci é o caminho para se atingir
esse objetivo, ou seja, a busca da paz.
O Pronasci é composto por 94 ações que envolvem
a União, Estados, Municípios, e – para mim a mais importante – a própria comunidade numa nova formação.
Uma dessas ações é o Território de Paz. Tratase de um pacote de medidas que envolvem, de forma
muito forte, a comunidade e as forças de segurança,
interagindo na busca da redução da criminalidade. O
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e
o Ministro da Justiça, Tarso Genro, iniciaram, em dezembro, o lançamento dos quatro primeiros Territórios
de Paz no País: Santo Amaro, em Recife; Complexo
do Alemão, no Rio de Janeiro; Itapoã, aqui no DF; e a
Zona de Atendimento Prioritário Cinco, em Rio Branco
– e agora no Rio Grande do Sul.
Todos eles receberam, de forma simultânea, mais
de vinte projetos de enfrentamento à criminalidade e
ações sociais do Programa Nacional de Segurança Pública. Sr. Presidente, só vou destacar aqui os principais
projetos lançados nos Territórios de Paz: policiamento
comunitário e postos de polícia; vídeomonitoramento,
para acompanhar tudo que está acontecendo com
câmaras de vigilância; mulheres da paz, uma política
forte que combate a violência contra as mulheres e, ao
mesmo tempo, fortalece os nossos adolescentes.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Paulo
Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só um
minuto, Senador Mão Santa. Contino: Proteção de
Jovens em Território Vulnerável; Defesa do Consumidor; Bolsa Formação e Plano Habitacional; Núcleos
de Enfrentamento ao Tráﬁco de Pessoas; combate ao
narcotráﬁco; Núcleo de Justiça Comunitária; Estabelecimentos Penais Especiais para Jovens.
Destaco, Sr. Presidente, que o Território de Paz,
que será lançado em Canoas, deixa-me muito feliz,
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porque vai ser no bairro Guajuviras, que passa a ser
hoje, oﬁcialmente, o 9º Território de Paz no Brasil. No
bairro Guajuviras, havia mais ou menos 7 mil residências abandonadas. Ainda quando Deputado Federal,
eu ajudei na articulação, ocupamos as residências
abandonadas, e hoje o bairro se transformou numa
cidade, pela obra e pelo carinho da população querida
lá do bairro Guajuviras.
Sr. Presidente, ontem aconteceu uma caminhada
pela paz, que saiu da rótula do Guajuviras, indo até a
altura do nº 28 da Avenida 17 de Abril, onde foi inaugurado um Centro de Referência de Assistência Social.
Entre as mais de 50 ações que integram o Território de
Paz Guajuviras, estão algumas que são fundamentais,
organizadas pelos próprios moradores, interagindo com
o Programa: o Projeto Paciﬁcar e o Núcleo de Justiça
Comunitária, que vão atuar na mediação do conﬂito,
com foco na regularização fundiária, além da Polícia
Comunitária.
Sr. Presidente, uma sede vai oferecer capacitação dos 100 agentes comunitários e uma sala para
conversas privadas, para interagir com a juventude e
a própria população.
Poderia falar muito, Senador Geraldo Mesquita,
sobre esse tema. Poderia falar aqui sobre o Protejo Proteção de Jovens em Território Vulnerável, que já
está sendo aplicado em São Leopoldo, uma cidade
também do Vale dos Sinos, onde tenho a minha vida
política mais atuante, porque ﬁca próxima de Canoas.
E acabamos, no processo eleitoral, interagindo nesse processo. E hoje temos Canoas, Esteio, Sapucaia,
São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom e ainda
Sapiranga, todos interagindo nesse mesmo projeto de
que estou participando.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) - Por ﬁm, Sr.
Presidente, – não quero usar mais do que é previsto,
que são meus vinte minutos –, eu quero deixar aqui
meus cumprimentos ao Ministro Tarso Genro; a todos
aqueles que trabalharam nesse projeto; ao Prefeito
de Canoas, Jairo Jorge; aos demais prefeitos que estão participando desse belo Projeto Território de Paz;
ao Superintendente da Polícia Federal, Delegado Ildo
Gasparetto; ao Presidente da Assembléia Legislativa
do Rio Grande do Sul, Ivar Pavan; ao Presidente da
Câmara Municipal de Canoas, Nelson Luiz da Silva;
e ao Secretário de Segurança de Canoas, o companheiro Alberto.
Quero destacar, por ﬁm, o papel do Presidente
da República, que tem incentivado muito esse projeto.
E quero aqui dizer, Senador Geraldo Mesquita Júnior,
que vejo com simpatia essa idéia que está sendo ges-
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tada dentro do Palácio, de que os programas sociais
considerados mais importantes do Governo Lula possam ser transformados em leis.
Claro que essa idéia virá aqui para o debate do
Congresso Nacional, e nós é que vamos dizer qual o
que deve e qual o que não deve ser transformado em
lei, porque, independentemente de quem for o Governo daqui a um ano e meio, ou daqui a mais seis anos
e meio, ou daqui a dez ou vinte anos, as mudanças
desses programas só acontecerão mudando-se a lei
aqui no Congresso Nacional.
Enﬁm, quero só dizer ainda que Canoas está de
parabéns. Essa cidade, Senador Geraldo Mesquita Júnior, abrigou-me como sindicalista, e foi ali, por aquele
caminho, que fui indicado para ser Deputado Federal
Constituinte, depois fui Deputado durante quatro mandatos e, hoje, estou no Senado. Tenho certeza de que
esse projeto será um sucesso no Município e também
nas outras cidades do Rio Grande e do Brasil.
Se V. Exª permitir, sei que o meu tempo está explodindo, V. Exª fez uma negociação com o Plenário para
que eu pudesse falar agora, então, não quero abusar,
mas o Senador Mão Santa me pediu, e sempre é uma
alegria ter um aparte dele no meu discurso.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Aproveitando a
grande sensibilidade de Geraldo Mesquita, eu queria
cumprimentá-lo. V. Exª trouxe à tona Barack Obama.
Desde que ele surgiu, acreditei nele, e acredito porque tive oportunidade de ler os dois livros dele: um,
contando a infância, e o outro, as metas políticas dele.
Aliás, o primeiro, mais sentimental e mais emocionante. E eu queria dizer o seguinte: lá, ele confessa que
não foi um maconheiro por causa dos avós. Mas por
que vou dizer isso? Não é para desmerecê-lo, não;
é para ver o erro que o nosso País está cometendo.
Nós podemos, somos pais da Pátria, quer Luiz Inácio
queira ou não queira, sou o pai dele, sou o Senador da
República. E é dessa liturgia que vive a democracia.
Luiz Inácio, olha o que disse Barack Obama: “Se não
fossem os avós, ele seria um maconheiro.” Os nossos
avós, Luiz Inácio, estão na pior, e não é longe, não. A
gente não pode mais nem andar. Fui a minha cidade.
Tenho uma irmã mais velha – um encanto –, deu-me
a primeira bicicleta, essas coisas. E de uma professora ouvi, chorando e chorosos, desiludida, porque ela
não é o avô que ela teve, a avó que ela teve. Está todo
mundo lascado, todos velhos idosos. Não é mais longe,
não; é na família da gente. Está vendo, Luiz Inácio?
Então, o sujeito não pode chegar, porque tem os aposentados, tem irmã, tem tio, está todo mundo e nós,
Senadores da República... Não é mais... Antigamente, era daqueles que ganhavam menos, não é? Dos
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cinco salários, estão ganhando dois; dos que ﬁzeram
Aplub, que foram enganados. Não é? Agora é a pressão, porque não acreditam, Paim, na sua bela luta, na
sua bela intenção, na sua bela vitória. Eu acompanhei
no Rio Grande do Sul, eu vi os aposentados com a
crença. E eu agradeço a V. Exª, que me escolheu ali
como o seu Cirineu, pegou a lei mais linda que está
sendo cultivada, que é enterrar o imoral, o indecoroso,
o indigno fator redutor previdenciário dos aposentados. E aquela também que nós encampamos no rolo,
aquele aumento que o Senado deu por unanimidade,
e eu fui defendendo sua lei na Comissão de Assuntos
Econômicos, de Justiça, de Direito, e aqui a vitória, e
lá, barrado. É por isso que o Luiz Inácio diz que ali tem
300 picaretas. Está barrado lá, e os velhinhos... Então, não pode. Então, apenas isso para advertir o Luiz
Inácio. Ele tem muitas glórias extras, vamos sair esse,
correspondendo à expectativa, à grandeza, ao sonho
dos nossos avós, dos nossos aposentados. E V. Exª dá
dois toques. Padre Antônio Vieira: “O bem nunca vem
só”. V. Exª dá segurança. Ontem, vi o Osmar Dias. Ele
é muito contrito, ele é muito moderado, ele é parcimonioso, mas, ontem, ele falou da segurança lá no Paraná.
Curitiba era tida como civilizada. O Paraná não era um
dos Estados mais civilizados? Ontem, rapaz, um amigo
meu, Capitão Freitas, que foi do Exército – ele tinha
uma empresa, largou o Exército, tinha aposentadoria,
fez concurso na última idade, tirou o primeiro lugar e
foi para Belém, Polícia Federal –, foi assassinado com
nove tiros. Tinha família, um homem... Quer dizer, vivemos numa barbárie. Então, eu queria apenas citar
o Luiz Inácio. E, na Câmara Federal, está a PEC 300,
igualando, porque o soldado em Brasília não tem 30
estômagos; o do Piauí só tem um, o do Rio Grande do
Sul, um, e o do Acre. Então, vamos igualar!
(Interrupção do som.)
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Trabalhos iguais,
remuneração igual. Isso é igualdade, é constitucional, é
democrático.E Cuba? Eu conheço Cuba. O segurança
ganha mais do que os outros proﬁssionais. Os Estados
Unidos são um estado policial, em que se reverencia
a moral. Quero lhe dizer que ele está fazendo muito
pouco. Olhe para cá, Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estou
olhando para o relógio.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Sim. Mas é para
o Luiz Inácio aprender. Eu dei uma casa para todos
os soldados e todos os cabos do Estado do Piauí. E
ainda mais: chamei as adalgisinhas, as mulheres, porque ninguém vive sem mulher, e dei um curso proﬁssionalizante e dinheiro, um capital do Banco do Povo,
para elas começarem uma empresa. Esse policiais,
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falidos, não podem exercer a segurança. Então, o pronunciamento de V. Exª... Bastaria o Luiz Inácio, que
gosta de simpliﬁcar as coisas, chamar V. Exª para lá
para ser o Richelieu dele, o conselheiro dele no ﬁnal
desse Governo. Eu entendo que ele devia ter era lhe
lançado candidato a Presidente da República. Bastaria o exemplo de Mandela, bastaria a vitória agora do
nosso Barack Obama. V. Exª seria o ressuscitar dessa
esperança no Partido de V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mesquita, eu vou usar os cinco minutos que V. Exª me
deu, porque a Serys usou quarenta. A sessão iniciouse às 9 horas. São 9h40min. O Senador Mão Santa,
nosso amigo, usou oito, eu acho que eu usei dez, então, eu tenho mais cinco minutos, porque a sessão
iniciou-se às nove.
Eu só quero dizer, Senador Mão Santa, que eu
não tenho nenhuma dúvida quando eu falo aqui do
Território de Paz, que vai ser lançado em Canoas hoje
– e é muito importante, no meu entendimento –, com
a participação do Ministro Tarso Genro, esse encontro
de gerações, da nossa juventude, dos idosos. E V. Exª
pegou bem o gancho, porque eu disse aqui, no meio do
pronunciamento, inspirado lá naquelas canções, que
eu gosto demais do que o César Passarinho cantava
– ele já faleceu, ele teria a minha idade hoje. Tirei de
uma das canções a frase que usei, e V. Exª entrou no
gancho. Diz uma parte:
Eu quero ser um homem igual aos meus avós,
eu quero ser igual aos meus pais,
quero meu ﬁlho sem ódio,
não quero ver meu ﬁlho na guerra,
eu não quero homens com marcas no peito,
eu quero um mundo de paz.
E os nossos avós, bisavós nos ensinam isso. V.
Exª pegou muito bem.
O Barack Obama deixou claro que os avós foram fundamentais para a formação dele, e hoje ele é
Presidente dos Estados Unidos e ganha também o
Prêmio Nobel da Paz.
Quero dizer, Senador Mão Santa, que tenho muita
esperança de que a Câmara aprove ainda os nossos
projetos, o ﬁm do fator, o reajuste integral para os aposentados, a recuperação das perdas. Teremos no dia
15 uma grande sessão aqui, no plenário deste Senado,
em homenagem ao Estatuto do Idoso e à Cobap. Claro
que será um ato também pela aprovação dos projetos
que querem garantir uma velhice decente, o direito a
viver, como digo, e envelhecer com dignidade.
Aproveito os últimos três minutos para dizer que
ontem me reuni, em meu gabinete, com representantes
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do Ministério da Fazenda, com o representante da AGU,
para buscar uma saída para o caso Aerus, Senador
Mesquita Júnior, que V. Exª acompanhou muito bem.
É possível construir um entendimento porque não dá
para admitir que alguém que recebia R$14 mil como
comandante da Varig hoje esteja ganhando R$200,00
ou R$150,00. Esperamos buscar essa solução.
Quero dizer também para as vítimas do acidente
da Air France que teremos em meu gabinete, na próxima quarta-feira, uma reunião também com diversos
órgãos de Governo, inclusive com representantes da
Embaixada da França, da Air France, do consórcio e
do seguro, para ver se construímos um entendimento
que atenda aos familiares.
Por ﬁm, Sr. Presidente, quero cumprimentar a
Advocacia-Geral da Casa e a Mesa, porque eu ﬁz
uma fala, dizendo que seria um absurdo demitir os
terceirizados da Casa que entre si têm alguma similaridade, que não são atingidos pela súmula. É diferente
daqueles que têm ligação com Senadores. Enﬁm, aí
é uma outra história, não quero entrar no mérito. Mas
eu percebia que mais de cem jovens que estão aqui
trabalhando, cujo pai, às vezes, ganha R$600, sendo
que ele ganha R$700, então, um dos dois ia ter que
ser demitido.
Assim, parabéns para a Advocacia-Geral da Casa,
que entendeu que o correto não é por esse caminho.
Com isso, não vai acontecer a demissão – eu que falo
tanto em paz, em estudo, em preparação, em trabalho
– de mais de cem jovens que estão aqui fazendo o seu
trabalho honestamente e ganhando seu dinheirinho,
somando o seu ao do pai, sendo que a soma dos dois
não ultrapassa R$1.500,00.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que ﬁquei
dentro do tempo apontado por V. Exª.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero registrar com alegria o recebimento,
hoje, do Prêmio Nobel da Paz 2009 pelo presidente
dos Estados Unidos, Barack Obama.
O prêmio foi concedido em razão dos apelos do
presidente pelo desarmamento nuclear e por seu trabalho pela paz mundial.
De acordo com os dirigentes do Comitê Nobel da
Noruega, Obama foi escolhido devido à importância
que o presidente norte-americano deu a um mundo
sem armas nucleares e também à sua inﬂuência em
todos os países no que diz respeito à imagem da esperança de um futuro melhor.
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Sr. Presidente, sabemos a história de Obama.
Nascido no início da década de 60 no Havaí, é ﬁlho de
pais separados e só viu o pai, que nasceu em Nianza
no Kênia, quando muito jovem.
Sua mãe casou-se novamente com um indonésio
e assim Obama passou grande parte de sua infância na
Indonésia. Aos 10 anos retornou ao Havaí para ter uma
melhor educação, vivendo então com seus avós.
Segundo ele, sua avó Madelyn Dunham, foi uma
das presenças mais importantes de sua vida. Foi ela
quem o amou “mais que tudo no mundo”.
Mesmo tendo sido criado pelos avós em um ambiente estável, Obama sofreu uma forte crise de identidade na adolescência, tendo uma trajetória escolar
com anos de rebeldia.
Formou-se em Columbia e Harvard. Teve uma
etapa como professor e defensor dos direitos civis em
Chicago, depois seguiu-se sua eleição como senador,
o desembarque em Washington em 2004 e sua chegada à Casa Branca em 2008.
Sr. Presidente, é com orgulho que vemos mais
este novo capítulo da história ser escrito.
Além de termos tido o primeiro presidente negro
eleito na maior potência mundial, em menos de um
ano ele já representa aquilo que o mundo todo quer:
a paz, a conciliação.
Isso tem uma enorme simbologia para nós que
combatemos os preconceitos. Nos mostra que os discriminados precisam apenas de espaço para mostrar
o quanto podem fazer.
Temos certeza de que os tambores que rufaram
no dia de sua eleição, voltam a rufar hoje.
Esperamos que esse livro continue a ser escrito
e que avancemos cada vez mais na luta pela reconciliação entre os povos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores,Hoje eu tenho a alegria de vir a esta Tribuna para falar de um evento muito importante para um
município do Rio Grande do Sul que toca de forma
especial meu coração.
Estou falando do lançamento do Programa do
governo federal, chamado Territórios de Paz, na cidade de Canoas.
Esse projeto faz parte do Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) e será
lançado hoje, pelo Ministro da Justiça, Tarso Genro.
O Pronasci é uma iniciativa inédita no enfrentamento à criminalidade no país. É um projeto que mescla
políticas de segurança com ações sociais.
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Ele tem como marca a prevenção, ou seja ele
opta por priorizar a prevenção e assim atingir as causas que levam à violência. Mas para isso, não abre
mão das estratégias de ordenamento social e segurança pública.
Entre os principais eixos do Pronasci podemos
destacar a valorização dos proﬁssionais de segurança pública; a reestruturação do sistema penitenciário;
o combate à corrupção policial e o envolvimento da
comunidade na prevenção da violência.
Para que esse projeto possa ser implementado
de forma positiva, o governo federal investirá R$ 6,707
bilhões até o ﬁm de 2012.
A execução do Pronasci acontece por meio de
mobilizações comunitárias e policiais. A articulação
acontece entre as diferentes forças de segurança –
polícias civil, militar, bombeiro, guarda municipal, e
secretaria de segurança pública dos municípios.
Mas o Pronasci também volta seu olhar para jovens de 15 a 24 anos à beira da criminalidade, que
se encontram ou já estiveram em conﬂito com a lei;
presos ou egressos do sistema prisional e ainda aos
reservistas, passíveis de serem atraídos pelo crime
organizado em função do aprendizado em manejo de
armas adquirido durante o serviço militar.
É importante registrar que equipes multidisciplinares também atuarão no Pronasci (assistentes sociais,
psicólogos, educadores, pedagogos).
Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) demonstrou que a percepção a respeito da
segurança melhorou sensivelmente nas regiões atendidas pelo Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania – Pronasci.
Em Rio Branco (AC), 61,90% dos moradores da
Zona de Atendimento Prioritário – ZAP 5 –, onde o
Território de Paz foi implementado, acreditam que as
ações já reduziram a violência.
A pesquisa foi realizada em sete Territórios de
Paz instalados no país, projeto que reúne em uma comunidade até 30 ações de prevenção e enfrentamento
à violência do Pronasci
O que a população ouvida deseja, é uma participação mais ativa por parte do governo federal na
melhoria da segurança e, em média, 84,15% acreditam que o Pronasci é o caminho para se atingir este
objetivo.
O Pronasci é composto por 94 ações que envolvem a União, estados, municípios e a própria comunidade.
Uma dessas ações é o Territórios de Paz. Tratase de um pacote de medidas que envolvem a comu-
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nidade e as forças de segurança na redução da criminalidade.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, e o ministro da Justiça, Tarso Genro, iniciaram
em dezembro o lançamento dos quatro primeiros Territórios de Paz do país Santo Amaro, em Recife (PE);
Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ); Itapoã,
no DF; e a Zona de Atendimento Prioritário 5, no Rio
Branco (AC).
Todos eles receberam, de forma simultânea,
mais de 20 projetos de enfrentamento à criminalidade
e ações sociais do Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania (Pronasci).
Entre os principais projetos lançados nos Territórios de Paz podemos citar:
s 0OLICIAMENTO COMUNITÖRIO E POSTOS DE POL¤CIA
Em 2008, o Programa já capacitou mais de 15
mil policiais em técnicas de policiamento comunitário
em todos os estados. A idéia é estabelecer uma nova
relação com a comunidade, baseada na conﬁança e
na proximidade. Os policiais fazem a ronda sempre
na mesma região, tornando-se conhecidos dos moradores.
s 6IDEOMONITORAMENTO
Os municípios do Pronasci receberão um reforço
importante para as ações de combate à criminalidade: a instalação de 25 câmeras de vigilância para o
monitoramento dos pontos mais violentos da cidade.
A ação será coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), responsável pela gestão
participativa do Programa no município.
s -ULHERES DA 0AZ
O Pronasci seleciona mulheres que fazem parte
da rede social e de parentesco do público-alvo do programa (jovens de 15 a 29 anos em situação de risco)
e que possuem potencial de liderança. Chamadas de
Mulheres da Paz, elas passam por uma capacitação
em temas como direitos humanos, Lei Maria da Penha,
acesso à justiça e mediação de conﬂitos
Têm como missão prevenir os conﬂitos locais e
afastar os jovens da criminalidade, incentivando a participação deles nos projetos sociais do governo federal.
Elas receberão um auxílio mensal de R$ 190. No país,
o projeto vai atingir 11.725 mulheres.
s 0ROTEJO n 0ROTEÀâO DE *OVENS EM 4ERRITRIO 6ULNERÖVEL
O projeto é voltado a jovens de 15 a 24 anos,
moradores de rua ou expostos à violência doméstica
ou urbana. Eles participarão do curso de formação
cidadã Promotores Legais Populares e serão beneﬁciados com projetos culturais e esportivos. Os jovens
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deverão atuar como multiplicadores da cultura de paz
e receberão, durante um ano, uma bolsa mensal de
R$ 100. Serão 20.825 beneﬁciados no País.
s $EFESA DO #ONSUMIDOR
O Pronasci vai ampliar o acesso das comunidades brasileiras mais violentas aos órgãos de proteção
e defesa do consumidor. São três projetos nessa área:
Canal Comunidade, Geração Consciente e Monitoramento Cidadão. Uma das ações é criar um diagnóstico
de como os serviços públicos estão sendo oferecidos
e das principais demandas da população.
s "OLSA &ORMAÀâO E 0LANO (ABITACIONAL
Um dos principais eixos do Pronasci é a valorização do proﬁssional de segurança pública. Com o Bolsa
Formação, policiais civis, militares, bombeiros, guardas municipais, agentes penitenciários e peritos com
salários de até R$ 1.700 recebem uma bolsa mensal
de R$ 400 Para ter acesso ao benefício, o proﬁssional
tem que participar de cursos de formação oferecidos
gratuitamente pela Rede Nacional de Altos Estudos
em Segurança Pública (Renaesp), que envolve hoje
81 instituições de ensino superior
O projeto já beneﬁcia 73 mil proﬁssionais no
país. E com o Plano Habitacional, os proﬁssionais da
área têm acesso facilitado para realizar o sonho da
casa própria, com juros menores e ﬁnanciamento de
100% do valor.
s .¢CLEOS DE %NFRENTAMENTO AO 4RÖlCO DE 0ESSOAS
O enfrentamento ao tráﬁco de pessoas é mais
uma ação do Pronasci, que está investindo na criação
de núcleos especializados, com a função de executar
políticas de prevenção e repressão, realizar atendimento
às vítimas e responsabilizar os autores. Eles contarão
com a participação de pelo menos um psicólogo, um
assistente social e um consultor jurídico.
s .¢CLEO DE *USTIÀA #OMUNITÖRIA
Os moradores serão capacitados em mediação de
conﬂitos. Essa técnica evita que uma simples discussão
vá parar na Justiça. Para isso, a população conta com a
ajuda de núcleos de Justiça Comunitária para resolver
problemas locais de forma pacíﬁca e justa. A previsão
é implantar ou fortalecer 25 núcleos até 2010.
s %STABELECIMENTOS PENAIS ESPECIAIS PARA JOVENS
Cada presídio especial para jovens adultos, com
idade entre 18 e 24 anos, vai gerar 421 vagas. As unidades terão espaços para salas de aula, cursos educacionais e proﬁssionalizantes. Será possível separar
detentos por faixa etária e pela natureza do crime cometido, evitando o contato de jovens que cometeram
pequenos delitos com presos de alta periculosidade.
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Bem, Senhor Presidente, a implementação de
um território de paz em Canoas me deixa muito feliz.
O bairro Guajuviras passa a ser hoje, oﬁcialmente, o
9º Território de Paz do Brasil.
Ontem aconteceu uma caminhada pela paz que
saiu da Rótula do Guajuviras indo até a altura do nº28
da Avenida 17 de Abril, onde foi inaugurado um Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS).
Entre as mais de 50 ações que integram o Território de Paz Guajuviras estão algumas iniciativas fundamentais para os moradores da ocupação. O projeto
Paciﬁcar, o Núcleo de Justiça Comunitária, que irão
atuar na mediação de conﬂitos, com foco na regularização fundiária e a Polícia Comunitária.
O Justiça Comunitária é baseado em três pilares: mediação, educação para os direitos humanos e
a animação para o trabalho em rede.
Uma sede oferecerá capacitações dos 100 agentes comunitários e uma sala para conversas privadas.
O que eles pretendem é viabilizar uma situação diferente da discussão, que muitas vezes leva a resolução
via poder judiciário.
O Paciﬁcar, por sua vez, é baseado na capacitação e na pesquisa para o atendimento dos casos.
A polícia comunitária também é uma ação muito
bem pensada. Os brigadianos e os guardas municipais
serão mais bem preparados e capacitados. A conﬁança será o norte nessa nova relação que vão criar com
as pessoas.
A idéia é que eles façam ronda sempre na mesma
região conversando com os moradores. Essa é uma
maneira muito boa do cidadão saber o nome dos policiais, o número de telefone das bases comunitárias.
Por tudo que eu falei aqui podemos ver que o
Territórios de Paz pode mudar a cara do Brasil. Em
Canoas, 400 jovens estão sendo capacitados através
do Protejo – Proteção de Jovens em Território Vulnerável. Em São Leopoldo está sendo construída a Penitenciária Especial para jovens adultos entre 18 e 24
anos. São ações práticas espalhadas por municípios
vulneráveis do nosso país. Isso é formidável!
Quando eu falo que pode mudar a cara do Brasil, eu quero dizer que vai mudar também o tipo de
sentimento que essas populações vivem em seu dia
a dia.
É muito provável que o medo seja o sentimento
com o qual eles tenham maior intimidade, porque estão
expostos de forma cruel a todo tipo de violência.
Mudar isso, mudar esse sentimento é transformar
as pessoas. É dar uma vida muito mais digna e feliz
para quem vive numa espécie de prisão.
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Eu acredito que esse projeto é de grande sensibilidade. A violência é uma dor profunda que vai minando
a esperança de que algo bom pode acontecer. E nós
temos que devolver a fé para essas populações mais
atingidas por atos violentos.
O Governo Federal está de parabéns por esse
programa, que considero um gol de placa.
Faço questão de deixar meus especiais cumprimentos ao nosso Ministro da Justiça, Tarso Genro, ao
Prefeito de Canoas, Jairo Jorge e demais Prefeitos integrantes do Projeto Territórios de Paz, ao Superintendente da Polícia Federal, Delegado Ildo Gasparetto,ao
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul, Ivar Pavan, ao Presidente da Câmara
de Canoas, Nelson Luiz da Silva e ao Secretário de
Segurança de Canoas, Alberto Kopittke.
Quero também destacar senhores e senhoras o
papel do presidente da República Luiz Inácio Lula da
Silva. Esse é mais um programa de seu governo que
vem se somar a outras dezenas que tem tudo para
dar certo.
Reconheço de público também que vejo com
muita, muita simpatia a iniciativa do presidente Lula
de transformar em lei os programas sociais do seu
governo.
Por ﬁm, Sr. Presidente, quero dizer, parabéns
Canoas, essa querida cidade que me abrigou. Tenho
certeza que esse projeto será sucesso no município
como também será em outras cidades do Rio Grande
e do Brasil.
Meu forte abraço a todos!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (PT – RS. – Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores,Esta semana, a convite do líder
do governo, Deputado federal Henrique Fontana, participei de uma reunião com o ministro da Saúde, José
Gomes Temporão,sobre a criação do Hospital Regional
Público da Zona da Produção do Rio Grande do Sul
(norte e nordeste do estado).
Mais de 20 lideranças da região, senadores e deputados federais e estaduais participaram do encontro
quando foi entregue um pré-projeto do hospital.
A reunião foi positiva. O governo federal vai dar
apoio a implantação do hospital que terá duas unidades, uma em Frederico Westphalen e outra funcionando em Palmeira das Missões. O Hospital deverá
atender 400 mil habitantes de 72 municípios, num raio
de 100 Km.
Segundo o ministro, “diante da mobilização da
comunidade e das lideranças políticas da região, o
governo federal está determinado a viabilizar esse
projeto”.
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Ele anunciou, a garantia de R$ 3,2 milhões para
elaborar o projeto técnico.
O ministro sugeriu que os senadores e deputados gaúchos apresentem emendas individuais ou
conjuntas, a ﬁm de garantir recursos no orçamento
do próximo ano.
O Hospital Regional Público da Zona da Produção
do Rio Grande do Sul é uma conquista extraordinária.
Parabéns a todos que se mobilizaram.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Senador Paim, V. Exª, ao longo da sua
fala, se referiu ao Pronasci e mencionou, inclusive,
pesquisa que envolve um bairro da capital do meu
Estado.
Eu, por coincidência, tinha aqui material relativo
também ao programa e gostaria, inclusive, não de me
contrapor, absolutamente, ao que V. Exª disse – V. Exª
se baseia em dados –, mas de apresentar aqui um levantamento feito que diz:
Por exemplo, em Rio Branco, nos bairros
abordados, ZAP 5 e Santa Inês, que receberam
o conceito de Territórios da Paz, foram ouvidas 450 pessoas – aí corrobora o que V. Exª
disse – e 61,9% revelaram que a situação da
segurança nas comunidades melhorou depois
do Pronasci. Também 80,95% aﬁrmaram aos
pesquisadores que acreditam que o Programa
será capaz de melhorar ainda mais a situação
de violência nos seus bairros. No entanto, há
um número contraditório de Rio Branco em
relação a outras capitais onde o programa já
foi instaurado. Quando perguntaram aos entrevistados se, depois do Pronasci, a situação
em relação aos assassinatos aumentou ou melhorou, 33,33% disseram que a situação ﬁcou
pior. Outros 33,11% aﬁrmaram que a situação
continua na mesma e 30% que melhorou.
Eu queria apenas acrescentar uma pequena fala
aqui do Major Rocha, uma autoridade da Polícia Militar
do nosso Estado. Diz a manchete: “Major Rocha diz
que Pronasci é propaganda de governo”. Ele fala especiﬁcamente sobre o ﬁnanciamento de moradia para
os policiais, que é uma rubrica do programa Pronasci.
Diz a matéria:
Com salários baixos, muitos agentes de
segurança pública precisam construir ou comprar suas residências nestes bairros violentos.
O que surge daí é o que aconteceu com este
policial militar [um policial militar que foi assassinado lá], ou acabam por ser cooptados
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por organizações criminosas. Para evitar que
situações como estas aconteçam, o Governo
Federal lançou com pompa, no ﬁnal do ano
passado, o Pronasci.
Entre uma das metas do programa está a oferta
de linhas de crédito especiais para policiais, bombeiros e agentes penitenciários construírem ou ﬁnanciarem a compra da casa própria em locais distantes da
ação de bandidos. Mas na prática, o Pronasci não tem
surtido nenhum efeito para os policiais, é o que eles
mesmo dizem. ‘Na verdade, essa linha de atuação do
Pronasci se tornou inviável. Quando fomos passar para
a nossa realidade, vimos que era impraticável”, diz o
major PM Rocha.
É apenas para acrescentar dados à reﬂexão que V. Exª fez sobre o Pronasci, que
tem aspectos positivos, mas ainda, segundo o
Major Rocha, carece de uma melhor aplicação
no que diz respeito às linhas de crédito aos
policiais para que eles construam ou comprem
suas habitações.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Permitame, Senador Geraldo Mesquita Júnior. Eu, em nenhum
momento – e entendo que V. Exª foi nessa linha –, cheguei aqui a dizer que o Pronasci vai resolver o problema
da violência no País, até porque me socorro do próprio
Senador Zambiasi, que mostra que os Estados pagam
vergonhosamente aos policiais. Em pronunciamento
dele feito ontem aqui, ele cita Estado por Estado. A
responsabilidade é dos governos estaduais, que não
pagam, que pagam um salário vergonhoso. O melhor
salário é o de Brasília, do Arruda. Sou obrigado a dar
esse depoimento.
Quando falo para V. Exª que eu acho que o Pronasci é um bom programa – e as pesquisas mostram
que vai nessa linha –, agora os governos estaduais
têm que fazer a sua parte também, não dá para achar
que o Governo Federal vá resolver todo o problema de
violência no País, que é gravíssimo. O que falou aqui,
ontem – o Senador Mão Santa foi feliz quando lembrou
–, o Senador Osmar Dias? Disse que, no Estado do
Paraná, o número de assassinatos é o dobro do número do próprio Rio Grande do Sul. E os dados que o
Senador Zambiasi trouxe, em matéria de desrespeito
aos policiais nos Estados, são vergonhosos.
Então, o Pronasci, para mim, é uma boa ideia, é
um bom programa, está começando a avançar, mas,
claro, não vai atender à situação de todos os policiais
e nem vai acabar com todos os crimes no Brasil do
dia para a noite, como lembra muito bem V. Exª. Mas
tomara, Sr. Presidente, que continuemos avançando e
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que o Pronasci atinja o objetivo pela expectativa criada
pela população.
Vou ler aqui o caso de Rio Branco. São só quatro frases.
Em Rio Branco, 61,90% dos moradores da Zona
de Atendimento Prioritário, ZAP 5, onde o Território da
Paz foi implementado – vou só sintetizar –, acreditam
que as ações já reduziram a violência. Isso não quer
dizer que todos os policiais concordem com isso. E
aqui no Pronasci tem também a questão dos policiais
que tem que ser tratada com muito carinho. A corrupção também não é só por parte dos marginais. Nós
sabemos que ela existe em todas as esferas e aqui
também vai ser tratada.
Pego o adendo de V. Exª como um complemento: pode ser um bom programa, mas tem que avançar
muito mais.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Eu que agradeço e parabenizo V. Exª
pelo brilhante pronunciamento, Senador Paim.
Com a palavra, sem mais delongas, o Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, peço que considere na íntegra o meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Senador Mozarildo, permita-me considerar na íntegra o discurso do Senador Paim.
A Mesa tomará as providências.
/ 32 -/:!2),$/ #!6!,#!.4) (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Senador Geraldo Mesquita, que preside
esta sessão.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, quero, hoje,
abordar um tema que foi objeto do Caderno Mais!, do
jornal &OLHA DE 30AULO de domingo, dia 4, cujo tema de
capa foi “Retrato da Ética no Brasil”, que diz: “Pesquisa
DataFolha revela que brasileiros se sentem cercados
de corrupção por todos os lados, embora advoguem
um alto padrão moral, com valores semelhantes em
todos os estratos da sociedade”.
E aí, Senador Mão Santa, que agora assume a
Presidência, eu fui ler toda a matéria, que, por sinal, é
longa – são mais de seis páginas –, e há vários pontos,
realmente, que merecem a reﬂexão não só do Senado,
mas de toda a sociedade brasileira, porque se trata de
um mal que, na verdade, é secular, se perde na origem
da história do mundo. Para não ir muito longe, basta
citar o exemplo de Judas, que, por 300 dinheiros, se
corrompeu e entregou Jesus para ser cruciﬁcado. E a
história está cheia de exemplos de pessoas proeminentes, pessoas do povo que praticam corrupção.
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Na verdade, não vou ler todas as páginas porque
realmente a matéria é longa, vou me ater praticamente
aos pontos destacados pelo próprio jornal. Começo,
Senador Mão Santa, por exemplo, aqui: “Práticas ilícitas
são identiﬁcadas também entre eleitores. Imagens e
ações: 79% dos entrevistados dizem que os brasileiros
vendem o voto”. Vejam bem, são pessoas pesquisadas pelo jornal &OLHA DE 30AULO: 79% dizem que os
brasileiros vendem o voto.
Senador Geraldo, Senador Mão Santa, Senadora
Rosalba, se, na origem do processo político, o eleitor
vende o voto é porque alguém se dispõe a comprá-lo.
Então, há corrupção dos dois lados: corrupção de quem
compra e corrupção de quem vende. Aí ninguém sabe
exatamente quem é o corruptor ou o corrupto. Ambos
para mim são corruptos.
E aí vêm mais dados: “Trinta e três por cento dizem que não é possível fazer política sem um pouco
de corrupção.” Trinta e três por cento da população
acham que não é possível fazer política sem um pouco de corrupção.
Ora, corrupção não se mede por pouco, médio
ou muito. Corrupção é corrupção. Não interessa se a
pessoa roubou um tostão ou um milhão. Roubou. Não
interessa se a pessoa vendeu o voto e elegeu um mau
político porque ela estava necessitando. Interessa que
ela vendeu, e o mau político comprou.
Doze por cento dizem que aceitariam dinheiro
para vender o voto. Doze por cento dos eleitores dizem que aceitariam dinheiro para vender o voto! Dez
por cento dizem que já mudaram o voto em troca de
emprego ou favor; seis por cento dizem que mudou o
voto em troca de dinheiro; e cinco por cento mudaram
o voto em troca de presente.
Por que estou me focando inicialmente nesse
ponto? Nós vamos ter eleição no ano que vem. Vamos
ter eleição para Deputado Estadual, Governadores de
todos os Estados e do Distrito Federal, Deputados Federais, Senadores e Presidente da República.
Pois bem, esse quadro tem que ser mudado. É
lógico que não é uma tarefa fácil e de curto prazo, não.
Eu citei o exemplo aqui que, no que se refere à corrupção, só para não ir muito longe na história, nós tínhamos como ícone Judas, discípulo de Jesus, que por
30 dinheiros se corrompeu e entregou Jesus para ser
cruciﬁcado. Mas, como eu falei, a história está cheia.
E aí outra parte da pesquisa: o jornal perguntou
aos entrevistados: “O que é corrupção”? Em resposta
espontânea, 43% dos entrevistados citaram o governo e
o poder público como foco da corrupção. Desses, 19%
acham que a apropriação indevida do dinheiro público
ou o desvio de verbas é corrupção; 14% acham que
corrupção ocorre quando os políticos utilizam dinheiro
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destinado a áreas públicas em benefício próprio, como
viagens; 3% consideram corrupção o político que não
cumpre o que promete – 3% só acham que é um ato
de corrupção a pessoa enganar o eleitor, prometer
uma coisa e não fazer. Um por cento apenas acha que
é corrupção a compra de votos – 1% apenas! Isso é
alarmante, porque, se essa mentalidade está cristalizada no eleitor, é muito difícil mudar a realidade de
quem o eleitor elege. Dois por cento acham que os
governantes se beneﬁciam de seus cargos públicos,
quer dizer, consideram que o governante se beneﬁciar
de seus cargos públicos é corrupção – apenas 2%! Um
por cento acha que o desvio de verbas das prefeituras
é corrupção; e 1% fala do nepotismo. Então, vejam que
os dados são alarmantes.
Se o próprio povo, se o eleitor que vai eleger, no
ano que vem, seus Deputados Estaduais, Federais,
Senadores, Governadores e Presidente da República
pensam assim, ﬁca complicado acreditar que a gente
possa realmente mudar as coisas.
No entanto, eu sou daqueles que, até pela formação de médico, acredito na recuperação das pessoas de maneira bem ampla, até porque a deﬁnição de
saúde – não é, Senador Mão Santa? – não é apenas
a do bem-estar físico, mas também a do bem-estar
social e psíquico; isto é, é um conjunto de coisas que
forma a saúde.
Uma pessoa que pensa dessa forma, que encara a corrupção como natural, ela não está com saúde.
Pode ser que o problema resida na questão social.
Quer dizer, a pessoa seja pobre e, por estar passando
necessidade e por achar que outros roubam, outros se
corrompem, acha que não seja nada demais.
Aqui há inclusive um exemplo: por uma carrada de barro, uma família toda vendeu o seu voto. É o
exemplo de uma pessoa entrevistada aqui, na rodoviária de Brasília. Então, o eleitor disse: “A necessidade
da gente é que manda”.
A taxa de venda no Nordeste é de 19%. Depois,
ele fala de todas as regiões. E aí, como sempre, Senador Mão Santa, V. Exª, que é da região, mostra logo o
Nordeste. É lógico, o Nordeste é onde estão as pessoas
mais pobres, as pessoas que, por culpa do Governo
Federal, que não tem uma política de eliminação das
desigualdades regionais, mantêm esse status de pobreza e falta de educação adequada. E o que é pior:
ﬁcam vulneráveis realmente àqueles corruptores.
O candidato que vai à casa de uma pessoa e,
por exemplo, dá uma carrada de barro para conseguir
um voto, realmente, não mereceria estar eleito. Mas é
bom que se alerte o eleitor: o voto dele, somado com
os de outros que agirem da mesma forma, é que vai
eleger os próximos Deputados Federais, dois terços
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do Senado Federal, os membros das Assembleias
Legislativas de todos os Estados e os Governadores
de todos os Estados.
Agora, como é que poderíamos pensar em começar de maneira mais ﬁrme a combater esse mal?
Envolvendo todas as instituições da sociedade: a família, as religiões, a Maçonaria, os Lions Clubs, os
Rotary Clubs, outras instituições da dita sociedade
civil, os próprios sindicatos. Devia realmente haver
um trabalho conjunto – Poder Judiciário, Ministério
Público –, para que se pudesse realmente criar uma
mentalidade, desde criança, na pré-escola, do que é
realmente errado e do que é certo ou do que é um ato
de corrupção.
Eu sempre cito o fato de uma criança, por exemplo, que ﬁca com o lápis do coleguinha, e, chegando
em casa, os pais não admoestam, não dizem a ele que
isso é errado, ele passa a acreditar que não é nada
demais pegar o lápis, a borracha, o caderno do coleguinha; que não é nada demais furar a ﬁla da merenda escolar; e vai se criando o cidadão que vai achar
natural levar vantagem.
Para dar uma ideia, um exemplo, aqui na pesquisa
também perguntam sobre propina, e 13% dizem que
alguém já lhes pediu dinheiro por fora, ou uma ‘caixinha’
por um serviço. Aqui a reportagem inclui principalmente os servidores públicos, os mais diversos. E o que é
pior: sabem qual é a classe mais citada como a que
pede propina? A do policial. Isso é terrível!
Onde, talvez, esteja o equívoco? O policial anda
naquela linha tênue entre o bem e o mal. E ele, geralmente – isso foi falado aqui inclusive por V. Exª –, é
mal pago, mora mal, não tem condições de viver com
uma saúde mental, espiritual adequada, não tem às
vezes condições de se vestir e de comer bem. E aí ele
está sujeito a aceitar a propina que lhe oferecem ou
ele mesmo pede.
Além disso, 5% dizem ter oferecido dinheiro a
um guarda de trânsito para não pagar multa. Cinco
por cento dos entrevistados! E 5% reconhecem ter
oferecido dinheiro ou ‘caixinha’ para um funcionário
público para obter alguma vantagem..E aqui, inclusive,
Senador Mão Santa, destaca-se um fato importante:
oferecer propina para ser atendido no serviço público
de saúde. Aí é uma corrupção dupla, porque se está
corrompendo o funcionário e o sistema, em prejuízo
do pobre que vai de madrugada pegar uma ﬁcha para
ser atendido por um médico.
Então, quero dizer justamente isto: precisamos
fazer um trabalho, que não deve ser feito só pela família, mas que precisa começar na família e continuar na escola. É preciso que o professor não se limite
a apenas dar aula de português e de matemática. Há
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que haver uma matéria ou, em todas as matérias, é
preciso enfatizar, desde a pré-escola, repito, que corrupção é também aquilo que citei: ﬁcar com o lápis do
coleguinha, ﬁcar com o celular do coleguinha, furar a
ﬁla da merenda escolar.
Então, família, escola, as religiões... As religiões
têm que agir, não daquela maneira de dizer que tudo
é pecado, mas de mostrar que realmente não é moral fazer esses atos de corrupção, que terminam por
consolidar uma cultura geral de corrupção, como se
conclui nessa pesquisa.
Essa pesquisa eu acho que deveria, inclusive,
Senador Geraldo, ser impressa como um manual a
ser distribuído nas escolas.
Sei que muitos órgãos... O Ministério Público do
meu Estado, por exemplo, está fazendo um trabalho
nas escolas, indo falar da lei, do que é certo, do que
é errado. Acho que o Tribunal Superior Eleitoral e os
Tribunais Regionais Eleitorais deviam começar agora
– agora! – um trabalho de conscientização do eleitor,
porque o que constatamos aqui é que, lógico, isso vem
de longas datas. Antes de Getúlio Vargas, o voto sequer
era secreto. Sequer era secreto! E, quando virou secreto, ainda era aquele voto das cédulas que o candidato
distribuía e, portanto, você tinha como controlar o voto,
mesmo sendo secreto, com aquelas cédulas. Agora,
são as urnas eletrônicas. Há quem duvide, inclusive,
que possa haver manipulação. O TSE diz que não há
como fazer manipulação das urnas.
E há uma série de exemplos aqui nessa matéria.
A reportagem do próprio jornal &OLHA conseguiu uma
carteira de identiﬁcação em papel moeda oﬁcial, capaz de fazer qualquer pessoa renascer perante a lei,
em um dos pontos de venda de documentos de São
Paulo. E a matéria mostra, inclusive, que o repórter
comprou uma carteira de identidade com papel oﬁcial,
com número oﬁcial.
Então, a corrupção está entranhada na sociedade.
É preciso mesmo que haja uma verdadeira operação
Mãos Limpas, como se fez na Itália, para que nossa
sociedade mude.
E aqui quero fazer um apelo: vamos fazer esse
trabalho. Acho que os Partidos não têm credibilidade
para fazê-lo. Infelizmente, não têm! Deveriam ter. Os
Partidos deveriam ter credibilidade para fazer uma
campanha de conscientização desde agora. Mas, como
infelizmente não a têm, os Tribunais Eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público dos Estados
deveriam, de fato, fazer uma campanha forte, envolvendo, chamando essas outras instituições para que
pudéssemos começar a mudar essa realidade. Não se
muda isso com discurso aqui. Não se muda isso só
com a publicação dessa matéria apenas. É um alerta
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importante, porque é um dado estatístico, cientíﬁco,
uma reportagem de profundidade.
Agora, Senador Geraldo Mesquita, será que,
entre os que leem jornal, todos chegaram a esse caderno do jornal que está lá no ﬁnalzinho e que não
chama muito a atenção? A pessoa passa, olha os
dois primeiros cadernos, que falam das notícias em
geral, que falam das notícias políticas, policiais, etc.
..e quantos por cento dos leitores de jornal viram essa
matéria? Quantos?
Por isso é que eu quero dizer que é importante,
talvez, imprimir essa matéria em separatas – vou ver
como é possível fazer –, porque nós temos que fazer
uma campanha. Cada um de nós tem que fazer uma
campanha realmente para que se mude essa ideia.
E outra coisa: o índice de percepção – vejam
bem –, entre eleitores do PSDB e eleitores do PT, de
que a corrupção no Poder Executivo é grande é enorme; mais de 90%! Ora, se então os próprios eleitores
do PT acham que há corrupção no Poder Executivo,
que é dirigido por um Presidente do PT, acham que há
corrupção no Senado, que há corrupção na Câmara,
que há corrupção até nas Câmaras de Vereadores, no
Poder Judiciário menos, mas acham que existe, então
é preciso, efetivamente, que nós façamos um trabalho
de profundidade para mudar essa realidade.
Senador Geraldo, eu gostaria muito de pedir que
essa matéria, que eu sei que é longa, constasse como
parte integrante do meu pronunciamento e ﬁcasse nos
Anais do Senado. Dizem até que, se você quer que
alguém não saiba de uma coisa, mande constar nos
Anais do Senado. Mas eu acho que isso não é verdade,
porque estudantes, pesquisadores consultam os Anais
do Senado, e eu acho que essa matéria é daquelas
que merecem, sim, ﬁcar nos Anais do Senado para
que possamos analisar com profundidade.
E eu – repito – gostaria muito que pudéssemos
imprimir e até acrescentar coisas a essa matéria e
distribuir nas escolas, principalmente, porque eu tenho
muita fé em que essa mudança vai se dar notadamente
com os jovens de hoje. Não que eu não acredite que
as pessoas de idade, sejam cinquentões ou sexagenários, não possam mudar. Podem. Qualquer ser
humano pode mudar e deve mudar, mas precisamos
preparar o Brasil de amanhã, e esse Brasil de amanhã está justamente nas crianças, nos adolescentes,
nos jovens, e é por isso que precisamos começar esse
trabalho ontem.
Quero, portanto, concluir conclamando os eleitores. Ano que vem – não falta mais nem um ano – haverá eleição. Então, vamos fazer uma limpeza, votando certo, votando nas pessoas que tenham realmente
um passado decente, nas pessoas que não usam a
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política para corromper ninguém, que não usam a política para enriquecer. E é tão fácil ver isso. É tão fácil
ver isso, principalmente nas cidades menores. É fácil
de ver, é fácil saber como é que um político entrou
ontem na política e hoje já tem isso, aquilo, fazenda,
bens e tal. É só ver. Com o salário de Senador, não
se consegue isso.
Então, espero que os eleitores no ano que vem...
Dois terços do Senado vão disputar reeleição. Apenas
27 Senadores não vão disputar a eleição no ano que
vem. E, na Câmara, todos os 513 Deputados vão disputar a reeleição, voltar ou não voltar, assim como nas
Assembleias Legislativas e nos Governos Estaduais,
cujos Governadores vão disputar a reeleição e candidatos vão pleiteando ser eleitos.
É preciso que se faça essa reﬂexão profunda.
Cada um de nós, cada um de vocês que está me ouvindo pela Rádio Senado, que está me assistindo pela
TV Senado, faça essa reﬂexão, e vamos agir.
Se você conseguir, ao seu redor, convencer 14
pessoas a ter essa posição de seriedade na hora de
votar e pedir que cada uma dessas 14 convença mais
14, nós vamos fazer uma pirâmide que poderá revolucionar este País.
Muito obrigado, Senador Geraldo.
Repito o pedido para transcrição na íntegra.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
2%42!4/ $! »4)#! ./ "2!3),
0%315)3! $!4!&/,(! 2%6%,! 15%
"2!3),%)2/3 3% 3%.4%- #%2#!$/3 $%
#/2250ª/ 0/2 4/$/3 /3 ,!$/3 %-"/2!
!$6/'5%- 5- !,4/ 0!$2ª/ -/2!, #/6!,/2%3 3%-%,(!.4%3 %- 4/$/3 /3
%342!4/3 $! 3/#)%$!$%
 DOS BRASILEIROS DIZEM SEMPRE OBEDECER Ü LEI
MESMO QUE ISSO OS FAÀA PERDER OPORTUNIDADES
.).'5»- » )./#%.4%
0ESQUISA $ATAFOLHA IN£DITA REVELA QUE BRASILEIRO TEM
ALTO PADRâO £TICO E MORAL MAS PERCEPÀâO AMPLA DE
CORRUPÀâO NO PA¤S  ADMITEM JÖ TER NEGOCIADO
VOTO EM TROCA DE DINHEIRO EMPREGO OU PRESENTE
Plínio Fraga
Da sucursal do rio
O brasileiro tem noção clara dos comportamentos
éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro
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da corrupção, revela pesquisa Datafolha inédita. Se o
país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Bruzundanga (corrompida nação
ﬁctícia de Lima Barreto), conclui-se deste “Retrato da
Ética no Brasil”.
Por exemplo, 94% dizem ser errado oferecer
propina, e 94% concordam ser repreensível vender
voto –um padrão escandinavo, a região do norte da
Europa que engloba países como Suécia e Noruega,
os menos corruptos do mundo, segundo a Transparência Internacional.
Um país em que os eleitores trocam voto por
dinheiro, emprego ou presente e acreditam que seus
concidadãos fazem o mesmo costumeiramente; um
país em que os eleitores aceitam a ideia de que não se
faz política sem corrupção; um país assim deveria ser
obra de ﬁcção, como em “Os Bruzundangas” (Ediouro),
livro de Lima Barreto de 1923.
Mas o Brasil da prática cotidiana parece mais com
Bruzundanga do que com a Escandinávia. O Datafolha
mostra que 13% dos ouvidos admitem já ter trocado
voto por emprego, dinheiro ou presente –cerca de 17
milhões de pessoas maiores de 16 anos no universo
de 132 milhões de eleitores.
Alguns declararam ter cometido essas práticas
de forma concomitante. Separados por benefício, 10%
mudaram o voto em troca de emprego ou favor; 6% em
troca de dinheiro; 5% em troca de presente.
Dos entrevistados, 12% aﬁrmam que estão dispostos a aceitar dinheiro para mudar sua opção eleitoral; 79% acreditam que os eleitores vendem seus
votos; e 33% dos brasileiros concordam com a ideia
de que não se faz política sem um pouco de corrupção.
Para 92%, há corrupção no Congresso e nos partidos
políticos; para 88%, na Presidência da República e
nos ministérios.
O cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, em análise feita para o Mais!, em artigo à pág. 5,
aﬁrma que o resultado sociológico relevante da pesquisa é a convergência de opiniões sobre a corrupção
e questiona os efeitos na democracia do que chama
de ﬁm da autonomia da consciência individual típica
do liberalismo.
A antropóloga Lívia Barbosa, autora de “O Jeitinho Brasileiro” (ed. Campus), acredita que, apesar das
desigualdades econômicas e sociais, os brasileiros das
mais diferentes faixas etárias, de gênero e de renda,
níveis de escolaridade e ﬁliações partidárias pensam
“corretamente” a respeito de ética, moralidade e corrupção. “Ou vivemos na Escandinávia e não sabíamos
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e, portanto, devemos comemorar; ou o que fazemos
na prática corresponde pouco ao que dizemos que
fazemos e pensamos que deveria ser feito”, escreve
Barbosa à pág. 9.
Povo e elite
O cientista político Renato Lessa reedita máxima
de San Tiago Dantas: “o povo enquanto povo é melhor
do que a elite enquanto elite”. “Não ﬁcamos “mal na
ﬁta”. Há uma generalizada e consistente presença de
marcadores morais e éticos. Cremos saber o que é a
corrupção e onde e quando se apresenta. No mais,
desconﬁamos dos outros”, escreve à pág 11.
O economista Marcos Fernandes Gonçalves da
Silva lembra (pág. que a percepção de corrupção gigantesca não é um fenômeno brasileiro. Está em alta
em países tão díspares como Argentina, Coreia do
Sul, e Israel. A cobrança de propinas, especialmente
associadas à “pequena corrupção”, é endêmica pelo
mundo, diz ele, especialista no tema.
No Brasil, 13% ouviram pedido de propina, e 36%
destes pagaram; 5% ofereceram propina a funcionário
público; 4% pagaram para serem atendidos antes em
serviço público de saúde; 2% compraram carteira de
motorista; 1%, diploma.
Entre os entrevistados, 83% admitiram ao menos
uma prática ilegítima ao responder a pesquisa (7%
reconheceram a prática de 11 ou mais ações ilegítimas, admissão considerada “pesada”; 28% dizem ter
praticado de 5 a 10 ações; 49% tiveram uma conduta
“leve”, com até quatro irregularidades).
A pesquisa mostra que 31% dos entrevistados
colaram em provas ou concursos (49% entre os jovens); 27% receberam troco a mais e não devolveram;
26% admitiram passar o sinal vermelho; 14% assumiram parar carro em ﬁla dupla. Dos entrevistados, 68%
compraram produtos piratas; 30% compraram contrabando; 27% baixaram música da internet sem pagar;
18% compraram de cambistas; 15% baixaram ﬁlme da
internet sem pagar.
São os mais ricos e mais estudados os que têm
as maiores taxas de infrações (97% dos que ganham
mais de dez mínimos assumem ter cometido infrações
e 93% daqueles que têm ensino superior também),
sendo que 17% dos mais ricos assumem frequência
pesada de irregularidades (11 ou mais atos). Entre os
mais pobres, 76% assumem infrações; dos que têm só
o ensino fundamental, 74% aﬁrmam o mesmo.
Apesar disso, 74% dizem que sempre respeitam
as leis, mesmo se perderem oportunidades. E 56% aﬁr-
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mam que a maioria tentaria tirar proveito de si, caso
tivesse chance.
A pesquisa do Datafolha tem o mérito de colocar
em foco problema crucial nacional. Uma discussão sobre se o Brasil deve seguir Bruzundanga.
A obra que retrata a República dos Estados Unidos da Bruzundanga foi lançada no ano seguinte à
morte de Afonso Henriques de Lima Barreto (18811922), autor consagrado por livros como “Triste Fim
de Policarpo Quaresma”.
“O valo de separação entre o político e a população que tem de dirigir faz-se cada vez mais profundo. A nação acaba não mais compreendendo a massa dos dirigentes, não lhe entendendo estes a alma,
as necessidades, as qualidades e as possibilidades”,
escreveu Lima Barreto. E concluiu: “Um povo tem o
governo que merece”.
Entre os bolsos e os cofres
No Brasil, perseguem-se mais os pequenos contraventores do que os grandes corruptores de fato,
como empreiteiros, que se beneﬁciam de um sistema
de proteção
*ANIO DE &REITAS n #OLUNISTA DA &OLHA
Corrupção para todos os gostos e todos os repúdios. Logo, é o seu Brasil (só o relembro por desfastio),
mas não é a corrupção. O conceito e a prática, e por
imitação também o Código Penal, não se satisﬁzeram
com a singularidade, e multiplicaram modalidades,
graus, vocações, níveis de tolerância e conivência, de
repressão e punição.
A corrupção é muito bem aceita por aqui, só depende de uns quantos pormenores. Ataca-se muito
mais o vendedor de CD e DVD piratas ou o policial
venal, por exemplo, do que o empreiteiro corrupto e
corruptor de setores do Estado.
Do vendedor de CD e DVD, que não está fazendo
propriamente corrupção, mas pode corromper ﬁscais e
tiras com gorjetas, dizem as campanhas que desvia R$
1 bi por ano do comércio legal, ou assim tido. A observar logo: é o jornalismo de mentiras em ação, porque
não há como aferir a venda de CD e DVD piratas.
Mas, vá lá, R$ 1 bi. E quanto os empreiteiros corruptos desviam dos cofres públicos? O seu negócio é
de centenas de milhões, com frequência são bilhões
em uma só empreitada. A soma anual dos negócios de
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empreiteiras de obras públicas dá um montante oceânico que nunca se viu levantado. Mas não dá manchetes e TV em campanha contra os sistemáticos superfaturamentos, conchavos fraudadores de licitações e
corrupção de servidores governamentais.
Como o noticiário não pode simplesmente omitir todas as constatações desses fatos, difundiu-se
uma regra com o timbre brasileiro. Nos escândalos
do sistema bancário, de outros agentes ﬁnanceiros,
de comércio, citam-se os nomes dos responsáveis pelas empresas envolvidas. Os dos responsáveis pelas
grandes empreiteiras, não. Só os nomes das próprias
empreiteiras aparecem.
É um sistema de proteção. E não é a moralidade
corrompida?
Mesmo que envolva corrupção, o delito do camelô de CD/ DVD pirata e de miudezas contrabandeadas se volta para o bolso do pequeno consumidor,
daquele que só pode ter o CD ou DVD desejado e o
relógio espalhafatoso se por eles pagar uma fração
inexpressiva do preço de loja. A corrupção de obras
públicas e de grandes compras governamentais não
cobra o mínimo, toma o máximo; e não de um bolso,
mas dos cofres públicos, que são dinheiro e bolsos
de todos, sem isenção nem para a pobreza. Não é a
mesma corrupção em um extremo e em outro.
Nem é a mesma motivação. A corrupção rastaquera, do quebra-galho, tem a ver com elementos socioeconômicos, com o sentimento da difícil ou nenhuma
perspectiva de melhora, com a formação pessoal precária, entre outros estímulos. Já a corrupção policial e
de postos de responsabilidade no serviço público tem
consequências perversas para a sociedade. No nível
médio do funcionalismo, até chega a uma forma de
bandidagem. Nem por isso deixa de ter relação com
as ansiedades causadas pelo desvario da pregação
consumista e com a disseminada falta de educação
ética, visível até no trânsito.
Já a corrupção graúda é uma categoria especial. Obra da ganância que não se satisfaz nunca, é a
imoralidade pura, em estado bruto, é a ordinarice por
excelência.
Corrupção para todos os gostos e todos os repúdios. Não é por acaso que até no Instituto Butantã
uma simples veriﬁcação contábil descobre cobras e
lagartos.
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Podres Poderes
Congresso, Presidência e ministérios lideram
percepção de corrupção entre instituições brasileiras; atos relacionados ao poder público são sinônimo de irregularidade, mostra pesquisa
&ERNANDO 2ODRIGUES n $A 3UCURSAL DE "RAS¤LIA
Chegou a fatura para o Congresso por conta da
avalanche de imposturas registradas neste ano no
Poder Legislativo. Para 92% dos brasileiros, há casos
de corrupção envolvendo deputados, senadores e
partidos políticos. Em seguida, vêm a Presidência
da República e os ministérios (88%), os governos
estaduais (87%) e as Assembleias Legislativas e
seus deputados estaduais (86%).
Essa percepção negativa transborda para as
outras principais instituições do país. Nenhuma se
salva, segundo a pesquisa Datafolha. Todas pontuam acima de 50% quando a pergunta é sobre
estarem envolvidas com corrupção.
A política local também tem imagem ruim. Prefeituras e Câmaras Municipais e a Polícia Militar dos
Estados são vistas por 81% dos brasileiros como
instituições nas quais existe corrupção. A Polícia
Civil fica empatada na margem de erro da pesquisa, pontuando 79%.
Clubes de futebol, em geral apontados como
antros de má administração e ilegalidades, também
não são perdoados pelos brasileiros. Para 77% da
população, os times têm alguma ligação com casos de corrupção. Um pouco abaixo estão a Polícia
Federal (74%), o Poder Judiciário (juízes) e promotores (73%) e a imprensa (61%).
Não se pode dizer que apenas os simpatizantes do PT ou de partidos lulistas garantem a boa
imagem do governo. Na estratificação dos dados,
não se nota grandes alterações nas opiniões de
grupos partidários.
A preferência partidária faz pouca diferença.
Entre os entrevistados com preferência pelo PT,
44% apontam o setor público como sinônimo de
corrupção. Entre os ligados ao PSDB, o percentual
é de 48%. Entre os simpatizantes peemedebistas, a
taxa fica quase no mesmo patamar, em 41%.
O mesmo se aplica aos que dizem haver corrupção no Palácio do Planalto e nos ministérios.
Esse é o caso para 90% dos petistas e 93% dos
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simpatizantes do PSDB. De novo, os entrevistados
ligados ao PMDB ficam um pouco abaixo, com taxa
de 85%.
A pesquisa Datafolha publicada hoje é a primeira do gênero realizada pelo instituto. Dessa
forma, não há como comparar com a opinião dos
brasileiros em outros momentos.
Alguns dados sugerem que a insatisfação dos
brasileiros com as instituições vem de longe, como,
por exemplo, o alto grau de renovação do Congresso a cada eleição.
Quando são consideradas as últimas duas décadas, observam-se números expressivos. Em 1990,
a Câmara dos Deputados se renovou em 61,8%.
Foi um período de grandes mudanças no país, que
havia voltado a ter eleição direta para presidente no
ano anterior, em 1989. Começou então uma fase
de redução da renovação.
Em 1994, a taxa de deputados novos eleitos
foi de 54,3%. Em 1998, nova queda, para 43,9%.
Daí para cá, a curva se inverteu.
No mesmo ano em que o Brasil elegeu Lula
como presidente, em 2002, a Câmara registrou
uma renovação de 44,8%. Quatro anos depois, em
2006, quando o país ainda ruminava os efeitos do
escândalo do mensalão, a taxa subiu para 47,6%.
Em 2010, dentro do Congresso, a aposta é que o
percentual vai novamente dar um salto.
)GREJA &ORÀAS !RMADAS E IMPRENSA SâO MAIS BEM
AVALIADAS MAS IMAGEM DA CORRUPÀâO £ ALTA
0EDRO $IAS ,EITE n $A 2EPORTAGEM ,OCAL
A percepção de corrupção nas instituições é
tão generalizada que não há as que têm melhor
imagem, mas apenas as que são menos percebidas como corruptas.
O ranking das instituições vistas como menos
corruptas é liderado pela Igreja Católica, onde 29%
acreditam que não existam casos de corrupção –
no entanto, 53% afirmam que sabem ou já ouviram
dizer de casos de desvios na igreja.
Em seguida aparecem as Forças Armadas,
onde o placar é de 24% para os que dizem não
haver casos de corrupção na instituição, contra
54% para os que dizem que existem. O restante
declara não saber.
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A imprensa fica em terceiro nesse ranking das
menos piores: para cada pessoa que acredita que
não haja corrupção nessa instituição, três acham
que sim (21% a 61%).
O quarto lugar é ocupado pelas igrejas evangélicas. Para 20%, não há casos de corrupção nessas igrejas. Para 64%, eles existem.
“Para o brasileiro, existe corrupção em todas
as instituições”, afirma o diretor-geral do Datafolha,
Mauro Paulino. “A sucessão de escândalos ajuda a
alimentar essa percepção, mas ela já vem de longa
data”, afirma Paulino.
Para Maria Hermínia Tavares de Almeida, professora titular de ciência política na USP, “mesmo
sabendo que existe uma sensação alta de corrupção
no Brasil, é surpreendente que atinja esse nível”
indicado pela pesquisa.
As Forças Armadas, que dirigiram o país de
forma ditatorial entre 1964 e 1985, hoje se beneficiam da pouca exposição, avalia o diretor-geral
do Datafolha. “Elas não estão tão expostas quanto
estavam antes”, afirma.
O historiador Luiz Felipe de Alencastro, professor na Universidade de Paris 4, diz que, se a
pesquisa fosse feita durante a ditadura, “ia ter 0%
de corrupção [nas respostas], mas a gente sabe
que acontecia”.
Estudo, renda e ceticismo
Quanto maior a escolaridade, maior o ceticismo em relação às instituições. No caso da imprensa, 55% dos que têm nível fundamental acham que
há corrupção, número que sobe para 65% entre os
que possuem nível médio e chega a 69% na faixa
dos que cursaram o ensino superior. Quando a instituição é a Igreja Católica, os percentuais são de
46%, 59% e 61%, respectivamente.
A relação segue o mesmo padrão quando se
trata de renda e poder de consumo. Quanto maior,
mais alta é a percepção de corrupção nas instituições. No caso das Forças Armadas, 58% dos brasileiros das classes A/B acham que existem casos
de corrupção, percentual que cai para 54% na fatia
C e desce para 49% nas classes D/E.
Em relação às igrejas evangélicas, os números
vão dos 14% que não acreditam haver corrupção
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nessa instituição (classes A/B), passam a 20% (C)
e chegam a 29% (D/E).
Em nenhuma instituição, nas centenas de
cruzamentos da pesquisa, por idade, sexo, escolaridade etc., o percentual dos que acreditam que
não há corrupção é maior do que o daqueles que
pensam haver.
Para a professora Maria Hermínia, da USP,
uma percepção tão alta de desvios “vem do fato de
que a corrupção se transformou num ponto central
da questão política e um foco da imprensa”. Uma
possível consequência da crença generalizada de
corrupção nas instituições, ela diz, pode ser uma
certa apatia. “Se as pessoas acham que tudo e
todos são corruptos, ser corrupto ou não deixa de
ser um critério da escolha política. Você cria uma
espécie de cinismo realista.”
3IN¹NIMO DE CORRUPÀâO
Quando os entrevistados são indagados sobre
o que é corrupção, 43% apontam atos relacionados
ao setor público e à política.
Só muito abaixo, com 21%, os brasileiros dizem
que falta de ética é uma forma de definir a ação de
um corrupto. Para 19%, a corrupção ocorre quando
há roubo de dinheiro ou bens.
O diretor-geral do DataFolha, Mauro Paulino,
enxerga dois fatores que levam a esse resultado.
Primeiro, “a generalização de que todo político é
ladrão”. Segundo, uma outra desconfiança antiga
do brasileiro, “que acha que quase todas as instituições têm algum tipo de corrupção”.
A onda de escândalos neste ano no Congresso
apenas retroalimenta a imagem que já é ruim. Mas
não é um fator determinante para o atual desgaste
de quase tudo o que está ligado ao poder público.
“É curioso que a avaliação do Congresso, realizada pelo DataFolha há muitos anos, sempre tenha sido negativa. Não importa se há algum grande
escândalo ou não”, diz Mauro Paulino.
Outro aspecto a políticos. Por exemplo, para
88% dos brasileiros há corrupção na Presidência da
República. Mas, ao mesmo tempo, 69% aprovam o
trabalho realizado pelo Governo do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
Essa contradição, diz Mauro Paulino, pode ser
atribuída ao desempenho positivo da economia,
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aos programas sociais implantados pela administração petista e “ao inigualável poder de comunicação de Lula”.
#ERCA DE  PROCEDIMENTOS JUDICIAIS CONTRA
MAIS DE  CONGRESSISTAS ESTâO EM ANÖLISE
no STF
/ V¤CIO DA AMIZADE
!RQUIVAMENTO DE INVESTIGAÀµES ENVOLVENDO IRREGULARIDADES NO #ONGRESSO REFORÀA PREMISSA
DE QUE PARLAMENTARES SE OMITEM NA PUNIÀâO
DE COLEGAS E CONTRIBUI PARA A IMAGEM NEGATIVA
DA INSTITUIÀâO
$A 3UCURSAL DE "RAS¤LIA
Nenhuma explicação foi tão feliz como a do
deputado Edmar Moreira (PR-MG) para definir a
dificuldade de congressistas quando precisam investigar e punir seus pares. O “vício insanável da
amizade” é o maior obstáculo à frente de um processo de cassação, disse ele.
Moreira foi vítima e beneficiário do seu axioma.
Quando deu sua explicação em público, acabara de
ser eleito corregedor da Câmara, em fevereiro passado. Passou então a ser escrutinado pela mídia.
Além do castelo de propriedade de sua família, em Minas Gerais, descobriu-se que o deputado
usava a verba indenizatória para pagar serviços de
segurança pessoal a suas próprias empresas.
Removido do cargo de corregedor, Moreira
enfrentou um processo no Conselho de Ética da
Câmara. Ao final, acabou inocentado –apesar das
provas do uso do dinheiro público nas empresas
do congressista.
Em 1997, deputados foram gravados em conversas informais admitindo ter vendido o voto a
favor da aprovação da emenda da reeleição –que
permitiu a Fernando Henrique Cardoso (PSDB) ter
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concorrido a um segundo mandato em 1998. Não
houve CPI nem ninguém foi punido.
No caso do mensalão, em 2005, dezenas de
congressistas estavam envolvidos num esquema
para reforçar a base governista do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva no Congresso. Só três deputados foram cassados, entre eles o ex-ministro-chefe
da Casa Civil, José Dirceu, denunciado pelo Ministério Público sob o epíteto de “chefe da quadrilha”
do mensalão.
Dirceu e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares ainda aguardam julgamento, alegam inocência
e trabalham na volta à vida pública.
O restante das dezenas de acusados se salvou. No ano seguinte Lula foi reeleito para mais
um mandato no Planalto e hoje segue com a maior
base no Congresso Nacional.
!TENÀâO E ESQUECIMENTO
Neste ano, mais de 90 casos de irregularidade
foram registrados na Câmara e no Senado. Ninguém
foi punido. O presidente do Senado, José Sarney
(PMDB-AP), enfrentou 11 acusações, variando da
responsabilidade por atos secretos ao emprego de
funcionários fantasmas. Foi absolvido.
O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDBSP), esteve envolvido na chamada “farra das passagens aéreas”. Mais da metade dos 513 deputados
usaram o benefício para passear com a família e
amigos. No caso de Temer, ele viajou com mulher,
amigos e familiares para Porto Seguro (BA), em
janeiro de 2008, período de férias no Congresso.
Nada aconteceu.
Não é de hoje que casos assim chamam a
atenção da mídia num primeiro momento, mas acabam esquecidos. (FR)
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Uma viagEM Ü PROPINOL½NDIa
$O hMOLHAR A MâOv AO hPAGOU PASSOUv  DOS
ENTREVISTADOS DIZEM TER OUVIDO PEDIDOS IL¤CITOS DE
DINHEIRO
2APHAEL 'OMIDE n Da Sucursal do Rio
O turista estrangeiro indignou-se ao ouvir o pedido
de US$ 400 da agente da Polícia Federal no Rio para
regularizar sua permanência no Brasil. Na vez seguinte,
usou um gravador, por orientação de policiais a quem
a denunciou. A agente não o reconheceu e fez nova
proposta, US$ 300, dentro do passaporte. Foi presa em
ﬂagrante, com o documento e o dinheiro na mão.
Entre os entrevistados pelo Datafolha, 13% ouviram solicitação de propina, principalmente no setor
público. Mais de um terço dos extorquidos pagaram.
Pedido de dinheiro, como feito ao estrangeiro, para a
obtenção ou a regularização de documento, aparece
em 8% das situações, só atrás daqueles para liberar
o motorista de multa, um em dez casos.
O coordenador da Operação Lei Seca do Rio,
Wellington Santos, conta ouvir “muita tentativa de suborno” -até do ﬁlho de um subsecretário de Estadopara evitar o bafômetro.
“O cara chega, com jeitinho, pergunta como pode
resolver, vai cercando, porque tem medo de ser preso. Um foi preso depois de pôr uma nota de R$ 50 no
documento. Uma carona falava ao marido: “Pergunta
quanto ele quer!” Carioca tem “jeitinho” até para subornar”, diz Santos.
A prisão é rara. Aconteceu em 2005, ﬁlmada por
policiais federais em São Paulo, depois que um advogado perguntou se “tem alguma possibilidade de
solução” e pagou R$ 10 mil para liberar mercadorias
apreendidas no galpão do comerciante chinês Law
Kin Chong. Preso, ajoelha-se e suplica uma chance.
“Posicione-se como homem, não ajoelhe. O senhor foi
homem para me oferecer dinheiro, seja homem para
ser preso”, disse o delegado.
A recusa dos assediados é exceção. Segundo
os entrevistados que admitiram ter oferecido propina
(2%), quase ninguém recusou o dinheiro (só 9%). Policiais estão no topo da lista dos que receberam ofertas (16%), seguidos por ﬁscais, com 6%; funcionários
de prefeitura e atendentes de saúde e médicos, 4%;
secretárias, 3%.
Destreinado na direção e depois de tentar, por
quatro meses, marcar a prova para a primeira carteira
de motorista, o estudante Pedro Henrique, 19, pergun-
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tou ao instrutor se existia esquema “pagou-passou”.
Ouviu que, se desse R$ 400, garantia aprovação no
Detran do Rio. “Tem gente que pagou de R$ 350 a R$
600. Eu não daria R$ 400. Se fosse menos, não sei,
talvez ﬁzesse.”
São muitos os casos de corrupção relatados,
mas quase nada chega à Justiça. De 1,17 milhão de
processos julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio, só 71 foram de corrupção no ano passado -34
condenações. Neste ano, já houve 890 mil julgamentos, mas escassos 84 sobre o tema.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de Justiça, principais cortes do país, não têm números
de casos de corrupção, assim como o TJ de São Paulo.
A Ordem dos Advogados do Brasil informa que não há
sequer um caso de apuração de desvio de integrantes.
O mesmo ocorre no Conselho Federal de Medicina,
embora médicos apareçam em terceiro lugar na lista
de quem mais pediu ou recebeu propina.
De acordo com a Corregedoria Geral da União,
é a corrupção a causa da demissão ou cassação de
aposentadoria de 63% de 2.243 funcionários de órgãos
federais, desde 2003. O Ministério da Previdência Social demitiu 425 desde 2003, 90% pela mesma razão.
A Polícia Federal puniu 645 desde 2004. A agente da
PF do início da reportagem foi demitida em processo
administrativo. Absolvida na Justiça, voltou ao cargo
após quatro anos.
! %SCANDINÖVIA £ AQUI
#APACIDADE DE DISCERNIMENTO E ALTA hCONSCIäNCIA
£TICAv REVELADAS PELA PESQUISA NâO DâO AO BRASILEIRO
O BENEF¤CIO DA D¢VIDA hAPENAS O PESO DA RESPONSABILIDADEv DIZ ANTROPLOGA
,¤VIA "ARBOSA n %SPECIAL PARA A &OLHA
Corrupção não é apenas tema de política, de
polícia e de Justiça. É, também, um tema de cultura
no sentido antropológico do termo. Diz respeito aos limites e às fronteiras classiﬁcatórias que as diferentes
sociedades estabelecem entre as ações humanas e
suas respectivas avaliações sobre estas. Isso nos leva
diretamente a questões de moral e ética, pois ambas
implicam teorizações e julgamentos sobre formas de
se comportar.
A pesquisa DataFolha apresenta um vasto panorama do que nós, brasileiros, pensamos sobre corrupção
e comportamentos éticos e moralmente corretos, além
do que aﬁrmamos fazer em diferentes situações.
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O que de imediato nos salta à vista, a partir das
respostas dadas, é a clareza que os brasileiros possuem sobre o que é ético e moralmente correto e sobre o que vem a ser corrupção. Apesar das profundas
desigualdades econômicas e sociais que transpassam
nossa sociedade, os brasileiros de diferentes faixas
etárias, de gênero e de renda, níveis de escolaridade
e ﬁliações partidárias pensam igual e “corretamente”
a respeito desses temas. Em um total de 37 perguntas, que variam entre pagar para obter uma carteira de
motorista até oferecer uma caixinha por fora, passando
por falsiﬁcação de documentos, 18 alcançaram taxas
de pelo menos 90% de respostas iguais entre todos
os grupos, algumas atingindo a marca de 97%; 13 ﬁcaram entre 80% e 89% de concordância e 6 tiveram
respostas que variaram entre 63% e 79%.
Deve-se ressaltar que essas taxas correspondem
a respostas “absolutamente certas” do ponto de vista
ético e moral no contexto cultural das sociedades contemporâneas e estabelecem uma clara distinção entre
o público e o privado, classiﬁcando como “errada” a
transgressão destas fronteiras.
As perguntas que obtiveram as porcentagens mais
baixas tratam de “infrações” que podem ser consideradas “leves”, tais como comprar ingresso de cambistas e baixar música da internet, sinalizando para uma
hierarquia moral entre os diferentes tipos de comportamento.
Quando os entrevistados são instados a responder sobre o próprio comportamento, em 39 questões, o quadro não se altera. Por exemplo, 94% dos
respondentes aﬁrmam que nunca falsiﬁcaram carteira
de estudante para pagar meia-entrada, 70% nunca
avançaram o sinal vermelho e 83% nunca pararam o
carro em ﬁla dupla.
Respostas “absolutamente certas”, proclamaria
entusiasticamente qualquer apresentador de programa
de TV de perguntas e respostas.
#ONTRADIÀâO
Os dados sugerem a seguinte conclusão: ou vivemos na Escandinávia e não sabíamos e, portanto,
devemos comemorar; ou o que fazemos na prática
corresponde pouco ao que dizemos que fazemos e
pensamos que deveria ser feito.
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Consideremos os seguintes dados, entre outros
que poderiam ser apresentados: a sonegação pode
chegar a até R$ 200 bilhões anuais, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário; por causa
da pirataria, 2 milhões de empregos formais deixam
de ser criados, segundo a Frente Parlamentar contra
a Pirataria; o Brasil está no 72º lugar entre 180 países
em termos de corrupção, de acordo com a Transparência Internacional; ocorreram nada menos do que 225
escândalos políticos desde a década de 1980, todos
devidamente esquecidos e arquivados no nosso imaginário e talvez na Justiça. Evidentemente, portanto,
não estamos na Escandinávia.
Sobra-nos, assim, a espinhosa opção de admitirmos que nosso comportamento concreto conﬂita com
as representações que fazemos de nós mesmos. Como,
segundo as respostas dadas, sabemos discernir com
clareza o que é ou não corrupção, o que é ética e moralmente correto independentemente do nosso grau de
escolaridade, renda, de gênero e partido político, não
temos sequer o benefício da dúvida, apenas o peso
da responsabilidade.
Responsabilidade sobre o que fazemos e quem
escolhemos para nos representar, que só aumenta
quando imaginamos que políticos, servidores públicos
e policiais -as ﬁguras que mais povoam o imaginário
da corrupção- não nasceram de chocadeira, não caíram de paraquedas em suas funções nem são de
outro planeta.
Ao contrário, representam uma parte do que somos e provavelmente como muitos de nós se comportariam caso estivessem naquela posição, relativizando
o próprio comportamento, transformando corrupção em
favor, neutralizando a impessoalidade no trato da coisa
pública e a meritocracia em favor do nepotismo.
Para quem pensa que corrupção e falta de ética
são preocupações menores, não custa lembrar que
elas matam como arma de fogo. É verdade que o sangue não escorre nas ﬁlas do INSS como no asfalto das
grandes cidades. As vidas se apagam silenciosamente
e o branco do colarinho não traz as marcas do crime
cometido. Mesmo liberados, por nossas autoridades
máximas, a nos comportar como aqueles pegos com
dólares na cueca e com caixa dois, com a justiﬁcativa
de que “todos fazem”, isso em nada diminui nossas
contradições nem nossa responsabilidade.
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)DENTIDADE COMPRADA

#ADASTROS VIRTUAIS

2EPORTAGEM DA &OLHA CONSEGUE CARTEIRA DE IDENTIlCAÀâO COM PAPEL MOEDA OlCIAL CAPAZ DE FAZER
QUALQUER PESSOA hRENASCERv PERANTE A LEI EM UM DOS
PONTOS DE VENDA DE DOCUMENTOS DE 3âO 0AULO

Em tempos de internet, estelionatários travestidos
de comerciantes vendem na Santa Iﬁgênia senhas de
acesso à base de dados de órgãos de segurança com
atuação nacional e aos cadastros de empresas de telefonia ﬁxa e móvel. As senhas têm validade de 15 dias
e custam cerca de R$ 2.500. Ultrapassados, os CDs
com os dados pessoais saem por R$ 500.
A partir da aquisição de uma senha ou um CD
desses, qualquer um consegue os números dos documentos de outra pessoa, bastando que ela tenha um
CPF ativo, e pode partir para a confecção de documentos falsos. Na Sé e no largo 13 de Maio, as portas de
entrada dos postos do Poupatempo, espaço mantido
pelo governo estadual, são os principais focos para a
corrupção em torno da documentação falsiﬁcada.
Absolutamente tudo, da certidão de nascimento ao
atestado de óbito, passando por RG, CPF, habilitação,
passaporte, certiﬁcado de reservista militar, carteira de
trabalho e até diploma de médico, por exemplo, está
à venda por ali.
Os plaqueiros, normalmente jovens dispostos a
intermediar a negociação entre falsários e interessados
na compra de uma nova identidade, formam o primeiro elo da corrente desse esquema de corrupção. Eles
são chamados assim porque passam o dia nas ruas,
segurando placas nas quais oferecem fotograﬁas 3x4
a quem passa.
Quando alguém diz não ter interesse nas fotos,
mas, sim, em “papéis novos”, como fez a reportagem
na sexta-feira (25) no largo 13 de Maio, os plaqueiros
viram “puxadores” e assumem a função de colocar
frente a frente quem vende e quem quer comprar documentos.
“Mas quem deu um salve para você chegar na
gente? O irmão aí não é polícia não, certo?”, questionou um plaqueiro. Bastou a reportagem dizer ter sido
indicada por “tio”, maneira como vários criminosos se
chamam nas ruas de São Paulo, e o esquema para
comprar a habilitação falsa engrenou.
“Desculpa, rapaz, a gente tem perguntado porque os ratos cinza [policiais militares] e os paisanas
[policiais civis] estão inﬁltrados aqui e o negócio está
molhado [ruim]. A gente desconﬁa só para garantir o
bom andamento da ﬁrma”, argumentou o falsário indicado por um plaqueiro/puxador.
“A cena é a seguinte, irmão: metade das moedas
na encomenda e o restante delas no ﬁm, com o papel quente [original] na mão. É só entregar a foto e os
dados e voltar na quarta. Se não der certo, em nome
do respeito da gente pelo “tio” citado aí pelo irmão, o

André Caramante – Da reportagem local
Armando Homem de Mello Faux nasceu há oito
dias, nas ruas do entorno do largo 13 de Maio, uma
cópia da praça da Sé em Santo Amaro, coração da
zona sul de São Paulo. Faux já chegou neste mundo
aos 24 anos e com carteira de motorista para dirigir
carros e motos.
Apesar de constar na sua licença de motorista
(documento capaz de substituir RG e CPF em uma
blitz policial, na abertura de uma conta bancária ou
para conseguir empréstimo, por exemplo) ser ﬁlho do
casal Teresa Cristina e Geraldo, Faux é, na verdade,
rebento da corrupção, e não nasceu em 1985, como
estampa o documento.
Tudo em Faux, a começar pelo nome e pela
imagem, é falso. Ele simplesmente não existe. Faux
foi um personagem criado pela Folha para comprovar como o dinheiro move a corrupção e abre espaço
para atos ilícitos.
Em tempo: nem tudo referente a Faux é falso. O
papel da carteira dele é original, do tipo papel-moeda,
exatamente como a de qualquer cidadão habilitado
oﬁcialmente. A categoria do documento é AB, a exigida para guiar carros e motos. O número do CPF no
documento, segundo a Receita Federal, é ativo em
nome de um homem.
A fotograﬁa de Faux foi criada digitalmente, a partir
da imagem de um banco de fotos. Pouco mais de uma
hora à frente do computador deixou o homem, inicialmente careca, com cabelo e bigode. Mas quem vende
documentos falsos também dá consultoria e chega a
indicar páginas na internet nas quais a manipulação
de fotos é livre e não deixa rastros.
São Paulo tem quatro pontos conhecidos pelas
autoridades policiais onde qualquer pessoa pode renascer perante a lei, caso seja um procurado da Justiça ou queira criar identidade falsa: praça da Sé, ruas
Barão de Itapetininga e 24 de Maio, no centro; e largo
13 de Maio.
Um quinto local, a rua Santa Iﬁgênia, pequeno
paraíso de produtos contrabandeados e pirateados,
praticamente ao lado da central da Polícia Civil no
centro de São Paulo, é atualmente uma das fontes
desse esquema de corrupção, onde dados pessoais
de qualquer cidadão são vendidos ﬁsicamente em CDs
ou, mais ultimamente, no mundo virtual.
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dinheiro volta. A gente não pode se queimar [ter a imagem prejudicada] no mercado, né?”, disse o falsário.
Nesses locais, a tabela para criar uma identidade
falsa ﬂutua de acordo com a qualidade dos papéis usados nos documentos, as informações pessoais inseridas neles e o prazo de entrega. Quanto mais perfeito
e mais rápido, mais alto será o valor cobrado.
Em setembro, durante a negociação da carteira de
Faux, a polícia paulista realizou ações na praça da Sé
para prender negociadores de atestados médicos falsos
e isso inﬂacionou a falsiﬁcação em toda a cidade.
O documento de Faux custou R$ 1.500. Metade
foi entregue no pedido da carteira, na sexta-feira (25);
a outra parte foi na manhã de quarta (30), quando o
documento estava pronto e foi entregue perto de uma
faculdade na rua do Poupatempo do governo paulista,
dentro de uma folha sulﬁte dobrada.
Como a encomenda veio errada, o falsário se
desculpou, ofereceu compensação e cogitou refazer
o documento. O pedido era para uma habilitação categoria E, a dos motoristas proﬁssionais. A habilitação
entregue é AB e permite dirigir apenas carros pequenos
e também, “de brinde” e “em nome do respeito pelo
“tio’”, a licença para guiar moto.
A Secretaria da Segurança Pública da gestão
José Serra (PSDB), órgão responsável pela emissão
de documentos como a carteira de motorista adquirida para a produção desta reportagem, foi procurada
quarta-feira, mas não se manifestou sobre o comércio
criminoso de documentos em São Paulo.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Geraldo Mesquita Júnior, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A matéria será objeto de transcrição
nos Anais do Senado. A Mesa tomará essa providência, Senador Mozarildo.
Com a palavra o Senador Mão Santa, ilustre
representante do grande Estado do Piauí no Senado
Federal.
/ 32 -ª/ 3!.4! (PSC – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Cumprimento o Senador Geraldo Mesquita, que preside
esta reunião de sexta-feira, Parlamentares presentes
na Casa, brasileiras e brasileiros que nos assistem
aqui, no plenário do Senado da República, e que nos
acompanham através do sistema de comunicação do
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Senado, Senador Pedro Simon, o Governo do nosso
Presidente Luiz Inácio insiste numa técnica muito antiga, empregada na Alemanha, por um partido também
de comunistas, trabalhadores, e tinha como ponto forte
uma mídia enganadora.
Ficou na história o comunicador Goebbels. Chega
até nós como um fato histórico. Tudo a que se assistiu
no mundo não é para ser seguido; é para ser estudado
e muitas vezes abandonado.
Hitler era do Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão – era partido do trabalhador lá também –, que se baseava nisto: uma mentira repetida
se torna verdade. E esse partido trabalhista do povo
alemão – o partido era trabalhista, partido do trabalhador alemão – tinha o que nós chamamos hoje de
militantes políticos, esses cabos eleitorais, esses que
tomam a frente da vanguarda de uma campanha, que
nós conhecemos. Lá, eles eram chamados – isso está
no livro -EIN +AMPF -INHA ,UTA , de Hitler – de galinhas cacarejadoras. Era o pessoal que ia na frente
mentir, mentir e mentir que tinha obra, que tinha não
sei o quê, que tinha PAC e tal, tal, tal. E ﬁcaram conhecidos na história – eles mesmos diziam – como as
galinhas cacarejadoras, que ﬁcavam anunciando o que
muitas vezes não acontecia.
E é o que vemos no Brasil: quantos anúncios de
quantas coisas para se esquecer o hoje, que é triste!
Bilac, olhando as crianças, nossa riqueza, disse: “Não
verás país nenhum como este!”. Eu não posso dizer
isso. É o País da mentira, é o País do engodo. A mídia dos ricos, dos poderosos, paga, e um partido que
iludiu a todos nós, inclusive a mim: eu votei em Luiz
Inácio em 1994, Rosalba Ciarlini. Eu votei. Eu fui iludido. Ninguém está livre de ser enganado, ninguém,
ninguém, ninguém. Eu fui e aqui eu digo.
Afonso Arinos aqui disse: “Será mentira o órfão?
Será mentira a viúva? Será mentira o mar de lamas?”.
E Getúlio, lá, da terra de Pedro Simon e do Paim, um
homem de vergonha, sério, resolveu sair da vida. E
hoje está muito pior. Mas é muito pior! Muito pior! Eu
vivi essa época de Getúlio.
Eu daria só um exemplo. Getúlio deixou-se suceder por Dutra, e Dutra era um General do nosso Exército. Foram muitos, desde Deodoro, que assumiram o
poder, desde o início. Dutra, quando saiu do governo,
tinha mandado o genro dele arrumar uma casa. Pedro
Simon, quando então ele saiu, depois de passar de volta para Getúlio, que tinha voltado ao Palácio, pelo voto
do povo, ele parou em Botafogo, diante de uma casa,
um sobrado, e disse para o genro, brigando: “Eu não
posso pagar essa casa, o aluguel”. Marechal, General
Marechal, ex-Presidente.
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Quantos aloprados estão aí, roubando este País?
Não tinham nada, nós conhecíamos. Não tinham proﬁssão, não trabalhavam, preguiçosos, e estão aí, premiados. Um DAS-6 deste Governo vale R$10.548,00. Assinatura do Presidente: 60 mil aloprados – R$10.548,00.
Quanto ganha uma professora? Quanto ganha um médico? Quanto ganha um soldadinho? Quanto ganha o
odontologista? Quanto ganha o trabalhador brasileiro,
que tem coragem?
Essa é a verdade. E se faz a propaganda e tal.
Vamos ser justos! Há vitórias? Há. A melhor vitória deste Governo foi a valorização do trabalho. Foi o Paim aí.
Ele deve tomar a benção ao Paim. Eram US$70, e nós
aqui, todos nós, o Paim comandando a luta do melhor
salário, nós o apoiamos. E, de US$70, hoje está mais
de US$250, não é, Paim? Ô Paulo Paim, quanto está
o salário, quantos dólares?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
microfone.) – Duzentos e cinquenta.
/ 32 -ª/ 3!.4! (PSC – PI) – Essa foi a grande vitória, Luiz Inácio!
Isto foi Rui que disse: a primazia do trabalho e
do trabalhador, ele vem antes, ele é que faz a riqueza.
Isso foi um fator positivo. Isso foi o grande mérito do
Governo. Deve-se a nós; ao Presidente, que teve sensibilidade; ao trabalhador, que trabalhou; a Rui Barbosa, que nos inspira, e a Deus, que disse: “Comerás o
pão com o suor do seu rosto”. O apóstolo Paulo ainda
foi mais bravo quando disse: “Quem não trabalha não
merece ganhar para comer”. O grande mérito foi a valorização do trabalho.
O Bolsa Família é um programa de caridade.
Ninguém é contra caridade, ninguém. Fé, esperança
e caridade. Mas que ele tem que ser aperfeiçoado e
aprimorado tem. E eu sei como fazê-lo, Luiz Inácio!
Eu sou o pai da Pátria! Aqui só tem essa razão. Na
hora em que nós nos sentirmos, Mozarildo... Fecha o
Senado.
Os Senadores são os pais da Pátria. Essa é a
inveja, porque somos nós que seguramos a democracia do povo brasileiro. Se não fosse o Senado, se
não fôssemos nós, isso aqui seria igual a Cuba, igual
à Venezuela do Chávez, igual ao Equador do menino
traquino, à Bolívia do menino, ao Paraguai do Padre
reprodutor, à Nicarágua e a Honduras com sua confusão. Fomos nós, nós, nós, somente nós. Só o Senado
da República é que garantiu a divisão do poder, não
deixando o PT aí. Geraldo Mesquita, fomos nós. Aliás,
fomos nós dois que mais lutamos, não deixamos o PT
tomar conta do Senado, e garantimos ao povo do Brasil
a alternância do poder. Essa é a mágoa.
Nós estamos com a satisfação do cumprimento
do dever. Nós levamos ao povo a verdade. Nós somos
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aquilo que um militar, outro ilustre sonhou, combatendo
a primeira ditadura civil. E ele era generoso, o Vargas.
O preço das liberdades democráticas é a eterna vigilância, dizia Eduardo Gomes. Nós é que fomos essa
eterna vigilância, povo do Brasil. Todas as instituições se
corromperam se entregaram, fraquejaram. Todas! Não
vou citar mais para não ofender. Eles estão arrependidos e envergonhados. Nós estamos enaltecidos.
A UNE? A UNE. E eu cantei: “Vem, vamos embora que esperar não é saber, quem sabe faz a hora
não espera acontecer”. Em 67, estudante de cirurgia,
cantava com a minha geração. Isso é que trouxe a liberdade democrática. Eu não vou citar nenhuma, mas
todas se corromperam. Todas! Esta é a única instituição altiva.
E estamos aqui numa sexta-feira. Mas eu queria
dizer o que é verdade. Ô Pedro Simon, eu sei como
melhorar o Bolsa Família, a caridade, que é boa. Eu
sei como levá-la ao ritmo de Paulo. É muito simples,
Luiz Inácio. Eu fui prefeitinho, e o Luiz Inácio não foi. Eu
governei o Estado por duas vezes, e ele não governou.
Deus me possibilitou, Paim, todos os cursos imagináveis da área médica e também em gestão pública pela
Fundação Getúlio Vargas. Isso é simples, Luiz Inácio!
E eu cumpro o meu dever. Luiz Inácio, você pega essas quase 13 milhões de bolsas – é muita gente; 9
milhões de habitantes tem Portugal, nosso pai e mãe
– e divide por 5.564, já é um número menor. Divida,
entregue aos Prefeitos, e os Prefeitos acionam mais
dinheiro, mais x e os governadores mais y, quer dizer,
eles receberão até mais dinheiro. E digo isso porque
eu fui um bom, um extraordinário Prefeito. Paim, eu saí
da minha cidade, da Prefeitura de Parnaíba, para me
candidatar a Governador do Estado do Piauí. Eu tive
93,84% dos votos contra os três governos.
E quero dizer que é simples. Você pega aquele
número de bolsas e entrega para o prefeito. O prefeito
é responsável, o prefeito é direito, o prefeito é altruísta.
Eu conheço isso. De vez em quando tem um, como
quando cai um avião. Não tem coisa melhor do que um
avião. Avião é tão bom que, quando passa uma mulher
bonita, o cabra diz :“Olha um avião.” Mas, quando cai,
é aquela confusão. É a mesma coisa com o Prefeito.
Quando um faz um deslize, todo mundo...Mas a maioria
é honrada, é honesta, é decente. Está na Bíblia: “Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos.” Eles
foram os escolhidos pelo pessoal que conhece.
Então, Geraldo, entrega isso, divida. O prefeito,
através do seu serviço social, que todos têm, pega ali:
aquele é forte, aquele é homem musculoso, vai ser vigia
dos grupos de paz; aquele veio do campo, sabe plantar, vai ser jardineiro das praças públicas, vai plantar
horta nos colégios; a mulher é habilidosa na culinária,
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é trabalhadora, vai fazer merenda escolar. O homem
é forte e corajoso, vai ser guarda municipal.
Em pouco tempo, todos estavam amparados, ganhando mais, bem mais, porque o prefeito tinha que
adicionar alguma coisa. E o Governador do Estado? E
eles estavam com o trabalho. E o trabalho é que digniﬁca, o trabalho é que arrasta. Eu tenho muito medo não
desses que estão ganhando, mas do exemplo.
O exemplo para os ﬁlhos, para os netos. Então, é
isso. Estamos aqui para aconselhar, Luís Inácio. Essa
é a altivez que enfrento no Brasil.
Mas, como eu quero dizer, está aqui. Não existe mais. O mentiroso, hoje, é o homem mais corajoso
do mundo, porque Goebbels mentia, mentia, mentia,
e ﬁcava por isso. Ele tinha um rádio, e o Hitler falava.
Hitler saia ali com 3 mil soldados, Goebbels dizia: “Lá
vai Hitler com 20 mil soldados!” Tudo quanto era país
temia. Hitler ia com 4 mil soldados, “lá vai Hitler com
40 mil”. E o mundo todo se apavorou.
Mas hoje? Hoje não pega, Luiz Inácio, a mentira, com essa parafernália da Terceira Onda que Alvin
Tofﬂer, em 1900, dizia ser a desmassiﬁcação da comunicação. É um diabo de Internet, é portal, é blog;
tem um negócio de twitter, Paim. As minhas ﬁlhas dizem: “Papai, faça um twitter.” Eu pensei que fosse um
negócio de tocar música. Quer dizer, com uma comunicação dessas, se o sujeito mente é desmentido na
hora, Luís Inácio.
Então, as táticas do Hitler, do partido trabalhista
da Alemanha comunista, com as galinhas cacarejadoras, não funcionam. Olha aqui como é rápido:
“Mensagem Original
Terça-feira, 06 de outubro.
Assunto: Lula/PT seguem destruindo a classe média
para comprar votos.
-ANCHETE %STUDO MOSTRA QUE CLASSE M£DIA ENCOLHEU EM 
O salário-mínimo aumentou. Nós agradecemos,
nós participamos, nós lutamos, nós lideramos, ao lado
de Paulo Paim. E aplaudimos. Mas o resto...
Quanto vocês dão de nota, brasileiros e brasileiras, para a violência? Isso não é uma sociedade, isso
é uma barbárie. Eu tenho 66 anos. Só quero dizer que
um quadro vale por dez mil palavras.
Rosalba Ciarlini, você não tinha nem nascido.
Eu fazia residência de Medicina no Rio de Janeiro.
Sabe onde eu namorava? – quando eu passo eu conto para os meus netos – no Aterro do Flamengo, naquela grama, com as cariocas. Eu digo: olha, quem
acredita? Pensam que é mentira. A gente namorava
ali na grama, de noite, vendo os carros passarem. Na
rua do Ouvidor.
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Luiz Inácio, pegue a sua encantadora esposa Marisa e vá de noite lá na rua do Ouvidor. Eu me lembro
de que eu tomava um chocolate com as cariocas, às
6 horas ou 7 horas da noite. Vá! Vá ao Rio de Janeiro,
cidade maravilhosa.
O resto? Eu vi ontem o do Paraná chorar aí. Em
Curitiba, que era tida como civilizada, chacina. Osmar
Dias disse que está pior do que o Iraque o Paraná,
Curitiba. Então, a violência está aí. Não esconde.
Norberto Bobbio, o mais sábio dos Senadores
vitalícios, político, disse que o mínimo que um governo tem que dar ao povo é segurança para a vida, a
liberdade e a propriedade. Saúde! Isso está bom para
quem tem dinheiro, para quem é rico. Quem é pobre
está é lascado!
Nós somos, ô Luiz Inácio, campeões mundiais.
Não precisou chegarem os Jogos Olímpicos não! V.
Exª já ganhou.
Somos campeões mundiais de morte pela gripe
do porco. É, não precisamos aguardar para 2016, não
é? Não, Luiz Inácio, já estamos no pódio, já ganhamos
a medalha olímpica, campeão mundial de morte! Já
ganhamos, já ganhamos tudo, passamos da Argentina,
somos heróis da saúde: a dengue, a malária, as ﬁlas,
os pobres com os salários humilhantes. E, ontem, vi
um trabalho aqui da Rosalba Ciarlini sobre os doentes
mentais. Sabe quanto é que o Governo paga para um
hospital de doentes mentais? Vinte e cinco reais a diária:
quatro refeições, medicamento, doente, roupa, banho,
papel. E estão aí os nossos doentes mentais.
A educação, o analfabetismo aumentou, Paim,
e a verdade está aqui. Manchete: “Estudo mostra que
classe média encolheu em 2008. Só houve crescimento na faixa da população que ganha o salário-mínimo,
né? Quem ganha... Quanto é o salário?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – US$250, mais ou menos. Quatrocentos e sessenta e cinco reais.
/ 32 -ª/ 3!.4! (PSC – PI) – Pois é, só quem
ganha até 600. Melhorou e, nós confessamos, foi uma
grande vitória. Os nossos aplausos. E os velhinhos
aposentados, hein? Os velhinhos aposentados... Paim,
não aguento mais. A pressão era no povo, agora, é
na família da gente: os tios, as irmãs, os velhos. Está
uma loucura. Eles estão na pior. Eles estão sofridos.
Nunca houve...
Olha aqui como é rápido. “Governo pune classe
média.”
Outro jornal:
A classe média parou de crescer e até
encolheu em 2008, após três anos de expansão. A conclusão é de um estudo do economista Waldir Quadros, da Unicamp, com base na

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad), do IBGE, [que é órgão do Governo.]
Estou falando! Ser oposição é honroso. Rui Barbosa foi mais tempo Oposição do que Governo, e é
ele que recebe nossas homenagens.
São dados do IBGE:
A alta classe média, com renda per capita a partir
de R$3.177,00 e que reúne, entre outros, professores
universitários, médicos, arquitetos, caiu de 5,7% para
5,1% entre os brasileiros ocupados com renda. A média
classe média, com renda de R$1.588,00 a R$3.177,00
e formada por técnicos e professores do Ensino Médio, por exemplo, recuou de 9,6% para 9,2%. A baixa
classe média, dos professores primários, balconistas
e auxiliares de escritório, com renda entre R$635,00
e R$1.588,00 caiu de 30,6% para 29,8%. A exceção
é a massa trabalhadora, que ganha até R$635,00 e
avançou de 34,3% para 35%. “Temos uma economia
de baixo conteúdo tecnológico (só um minuto para eu
terminar), que cria empregos de baixa remuneração’,
diz Quadros.”
Os quadros estão aqui. E está também no jornal
/ 'LOBO: “Brasil não tem força para subir em ranking
da ONU”
Ranking é o campeonato de IDH. IDH é educação, saúde e riqueza.
Brasil não tem força para subir em rankings, só
na propaganda. Só na mentira. Está aqui.
“Apesar da melhora na renda, o Brasil manteve a
75ª posição no ranking de Desenvolvimento Humano
(IDH) da ONU”. É, vamos emprestar dinheiro para o
Banco Mundial! Um índice desses... Na classiﬁcação,
no campeonato de civilização nós pulamos do 74º
para o 75º lugar. Nós perdemos um lugar. Isso aqui é
o campeonato oﬁcial. Não tem a Fifa? Aqui é a ONU,
que mede o desenvolvimento. Essa é a verdade, Luiz
Inácio.
“De verdade em verdade vos digo...” Cristo. E eu
repito, eu sou até do partido cristão agora, para poder
falar como Cristo: “De verdade em verdade vos...” Então, saímos do 74 para o 75. Isso é a ONU.
E continua a ser o sétimo país mais desigual do mundo, com mortalidade infantil preocupante. Novos países pesquisados, como Andorra e Liechtenstein, estão à frente do Brasil.
Rússia e China subiram no ranking.
Olha, aqui nós perdemos para o Chile, para a
Argentina, para o Uruguai. Nós só ganhamos mesmo
do Paraguai, da Bolívia, Luiz Inácio! Essa é a verdade. Mais do que isso aqui. E apaga isso tudinho, Luiz
Inácio.
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E cantarei e agradecerei. Vamos nos recuperar.
Tem que ter esperança. Ernest Hemingway, no livro O
velho e o mar diz “a maior estupidez é perdermos a
esperança”. Eu não quero que percam a esperança,
mas ele diz que o homem não é para ser derrotado.
Pode ser destruído. Olha, nós não vamos destruir os
velhinhos aposentados não, Luiz Inácio. Eu convoco as
brasileiras e os brasileiros para ajudar o nosso Presidente a derrubar a maior vergonha, a maior ignomínia,
a maior imoralidade que só existe no Brasil: um fator
redutor das aposentadorias.
Paim – quis Deus – hoje vociferou, ele que é do
Partido dos Trabalhadores: Barack Obama ganhou
o Prêmio Nobel da Paz. Que orgulho, mas ele disse
que só é gente, que só não ﬁcou fumador de maconha pela participação dos nossos avós, dos avós dele.
Luiz Inácio, vamos dar o direito dos nossos idosos,
dos nossos avós de terem a dignidade, a satisfação
e a felicitação dos avós de Barack Obama, e os seus
netos terem a grandeza de Barack Obama para fazer
a grandeza deste País.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Geraldo Mesquita Júnior, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Mão Santa, que faz um
apelo para que a Câmara vote os projetos dos aposentados e pensionistas que esta Casa aprovou por
unanimidade, o ﬁm do fator, o reajuste integral para o
aposentado, acompanhando o crescimento do PIB e
também a recuperação baseada no PL 58 para que,
em cinco anos, voltem a receber em número de salários mínimos.
Pela ordem de inscrição, o próximo orador seria o
Senador Geraldo Mesquita Júnior, que permutou com
a Senadora Rosalba Ciarlini, que é também Presidente
da Comissão de Assuntos Sociais. Está com palavra.
! 32! 2/3!,"! #)!2,).) (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada a V. Exª, Senador Paulo Paim, que conduz
os trabalhos.
Queria inicialmente agradecer ao Senador Geraldo Mesquita, que, mais uma vez, foi muito solidário,
amigo, nos cedendo o seu horário, fazendo uma permuta, já que vou ter que me deslocar dentro de poucos instantes ao aeroporto para voltar ao meu Estado,
como faço todos os ﬁns de semana.
Mas não poderia deixar de aqui trazer uma denúncia muito grave com relação à saúde no nosso Estado.
Senador Mão Santa, o senhor é médico, o Senador
Mozarildo também é médico, e sabem que a saúde é
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importante em todas as idades, mas se tem uma idade
em que ela fala mais alto é na infância.
E exatamente em relação à pediatria na cidade
de Natal, que atende inclusive a pacientes graves,
pacientes com doenças mais complexas, que vêm de
todo o Rio Grande do Norte, que o Governo do Estado, Dr. Mozarildo – V. Exª como médico sabe – resolveu simplesmente fechar o atendimento de urgência.
Fechou-se o atendimento de urgência da pediatria
no pronto-socorro de referência para o Estado, que
é o Hospital Walfredo Gurgel. Isso é apenas o início
de um processo porque, embora não estejam dizendo, nós tomamos conhecimento de que intenção era
fechar primeiro no Walfredo Gurgel, depois no Santa
Catarina – ambos de responsabilidade do Governo
do Estado – e deixar, mais uma vez, para os Municípios, somente o peso, as diﬁculdades. O Município
tem que fazer o atendimento básico, atendimento por
meio do programa Saúde da Família – que deveria ter
pediatra e não tem. Mas os hospitais regionais, como
o Walfredo Gurgel e o Santa Catarina? E mais adiante o projeto seria também fechar o setor no Hospital
Regional Estadual da cidade de Parnamirim. Deixar as
crianças sem atendimento de urgência?! Da média e
da alta complexidade?!
As questões básicas se resolvem nos municípios. Muitas vezes até um clínico geral – não precisa
nem do especialista – pode resolver o problema no
Programa Saúde da Família. Não é o ideal, o bom seria que houvesse pediatras nesses programas, mas o
clínico-geral já teve ensinamentos para resolver esses
casos. Mas naqueles casos de criança vítima de atropelamento, acidente, afogamento, queimadura, esses
são muito graves.
Os pediatras se reuniram e tomaram uma decisão. Desde o dia 1º estão em estado de greve. Não é
greve por salário, é greve para não fechar um serviço.
Se dissessem que o Governo do Estado ia fechar o
serviço porque fez um novo, um pronto-socorro infantil de excelência? Mas não fez. Fechar simplesmente,
deixando as crianças sem atendimento, isso é muito
grave! Isso é gravíssimo!
Mas, hoje, trago aqui também uma informação
sobre a lucidez que teve um juiz. O sindicato fez uma
ação judicial, e a liminar foi concedida. Quero até aqui
citar o nome do juiz, para parabenizá-lo:
O Juiz Luiz Alberto Dantas Filho, da 5ª Vara da
Fazenda Pública, deferiu esta manhã [no dia 6 de outubro] a liminar pedida pelo Sindicato dos Médicos
do Rio Grande do Norte, favorável à manutenção do
Pronto-Socorro Pediátrico do Hospital Walfredo Gurgel,
com o mesmo número de médicos e a mesma forma
de atendimento que é feita hoje.
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Senador Mozarildo, o que nós sempre cobramos
foi que o Governo melhorasse o atendimento do Walfredo Gurgel, melhorasse o atendimento dos hospitais
regionais,e não que fechasse o serviço da pediatria,
porque é doloroso. Já imaginou uma criança traumatizada, uma criança com uma fratura, uma criança com
qualquer tipo de necessidade urgente não ter atendimento?! Ser-lhe negado isso?! Ser-lhe negada a vida?!
Isso é negar à criança o direito à vida. E a Governadora
é uma mulher, é mãe e é avó. Será que ela não está
vendo a gravidade? E ela conhece a área de saúde
porque ela tem irmãos médicos. Sei das diﬁculdades
que existem de conseguir mais proﬁssionais, mas tem
que haver prioridades, e uma criança tem que estar
em primeiro lugar, é prioritária. Eu tenho certeza disso.
Pergunte a uma avó, pergunte a uma mãe, pergunte a
um pai: se seu ﬁlho e ele estiverem doentes quem ele
põe primeiro na ﬁla? Seu ﬁlho.
Isso é muito grave. Eu não poderia deixar aqui de
estar solidária com os meus colegas pediatras – todo
o Rio Grande do Norte sabe que sou médica pediatra
– que ﬁzeram esse movimento. Mas eles não paralisaram o atendimento.
Estão em estado de greve até que ... Agora, não
é mais necessário. Pela liminar do juiz, os serviços
vão continuar, com a desculpa de que vão colocar os
pediatras dentro da UTI ou então lá no Hospital, de
doenças infecto-contagiosas, Giselda Trigueiro, que vai
abrir um serviço. Então é cobrir um santo ... De certa
forma, o mais necessário é a urgência. Que o Estado contrate mais proﬁssionais, que dê uma solução
para que os outros serviços passem a funcionar ou
melhorem o funcionamento, que já é precário. É uma
calamidade o Hospital Walfredo Gurgel. Chegando lá,
a gente vê as ﬁlas, pessoas nas macas, crianças...Os
leitos são insuﬁcientes. Então, precisava era melhorar
e não deixar sem atendimento.
Concedo um aparte, com muito prazer, a V. Exª,
Senador Mozarildo Cavalcanti.
/ 3R -OZARILDO #AVALCANTI (PTB – RR) – Senadora Rosalba, quero dizer que não poderia ﬁcar silente,
apenas ouvindo o discurso de V. Exª e não me manifestar solidariamente à denúncia que faz. É lamentável
realmente que, no Brasil, os Governos todos, Federal,
estadual e municipal, não deem prioridade à saúde.
Não é à toa que estamos em 75º lugar no IDH mundial. São 74 países na nossa frente, Senador Geraldo
Mesquita, e nós só estamos na frente de países muito
menos desenvolvidos do que nós, mas muito menos
mesmo. Por quê? Porque não se investe seriamente
em saúde e educação. Na saúde, como V. Exª disse,
quais são as duas especialidades que resolvem 80%
dos problemas de saúde? A pediatria, isto é, a que
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cuida da criança, e a gineco-obstetrícia, que cuida da
mulher. Se há atendimento nesses dois setores, se está
atendendo a 80% dos casos básicos de saúde. Mas,
infelizmente, acontece uma coisa esdrúxula como essa
que V. Exª está denunciando. Eu quero, portanto, me
somar ao protesto de V.Exª e até lamentar que tenha
que se judiciar a Medicina, mas é evidente, como V.
Exª disse, que tenho que parabenizar o juiz, porque,
diante de uma atitude dessa, nociva à comunidade, é
realmente caso de judiciar os procedimentos.
! 32! 2/3!,"! #)!2,).) (DEM – RN) – Obrigada, Senador Mozarildo.
Eu gostaria aqui também de dizer o seguinte: é
muito grave quando não há essa assistência à criança. E, realmente, nós estamos nessa luta por mais recursos para a criança, mais recursos para a saúde de
uma maneira geral. O que é 10% dos impostos que o
cidadão paga voltando para ele em saúde? E é isso
que até hoje nós não conseguimos. A Emenda nº 29
determina isto: 10% da receita total que o Governo recebe... Meu Deus do Céu, é dinheiro do povo! E qual
é o bem maior para o cidadão que não a saúde? Sem
saúde, a pessoa não trabalha, o País não anda para
frente. Sem saúde, a pessoa não estuda e, então, não
se conseguem transformações. Então, é necessário
que seja prioridade.
Eu estou falando aqui na pediatria, mas todos os
dias nós recebemos denúncias de casos por falta de
recursos, por falta, realmente, de prioridade, por falta
de atenção dos governos, atenção essa que é merecida e é de direito.
Há poucos instantes, Senador Mozarildo, V. Exª
citou a área de ginecologia e a obstetrícia. O nosso
País tem uma mancha vergonhosa. Nós estamos entre
os países onde mais há morte de mulheres no parto
ou no período referente ao parto. Isso é vergonhoso!
Morte ainda de mulheres no momento mais sublime
da sua vida, que é o de dar à luz a um ﬁlho, isso é
muito grave.
Nós estamos, dentro das Metas do Milênio, ainda
com essa diﬁculdade de avançarmos para chegar pelo
menos – não ao desejável, que seria que nenhuma
mulher mais morrer de parto – ao aceitável. Estamos
bem distantes.
Talvez não consigamos chegar. No caso da mortalidade infantil, apesar de todos os esforços, hoje, por
exemplo, no Brasil, Senador Adelmir Santana – e vou
falar só dos casos da pediatria – o câncer pediátrico
infanto-juvenil é a segunda maior causa de morte. Só
é superado pelos acidentes e por casos assim. Porque
as doenças mais simples que antes matavam as crianças, como sarampo, difteria, coqueluche, essas foram
fáceis de prevenir e muitas outras poderiam também
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não existir, como pneumonia e meningite, se o Governo incluísse como vacinação obrigatória no calendário
infantil, o que ainda não é feito. Só tem direito a essas
vacinas quem pode pagar. Isso deveria ser para todas
as crianças, porque é muito mais barato vacinar do
que tratar a doença.
Pois bem, e o câncer infantil poderia ser prevenido
se houvesse condições de ser detectado mais precocemente. Quando ele é detectado precocemente, o índice
de cura chega a 75%. Muitas crianças estão perdendo
a vida. E o custo para o Brasil é muito maior porque
o tratamento é muito maior do que se você conseguir
prevenir ou detectar precocemente.
Antes de conceder um aparte ao Senador Adelmir Santana, já que falamos em câncer, eu gostaria
também aqui de fazer uma observação sobre o mês de
outubro. Existe um movimento internacional chamado
Outubro Rosa, que começou ainda nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. O meu Estado, o Rio
Grande do Norte, este ano, também está participando
deste movimento que acontece durante todo o mês
de outubro. O Outubro Rosa é exatamente despertar,
conscientizar, cobrar a prevenção do câncer na mulher,
principalmente o câncer mamário.
Ele é representado pela participação da comunidade. É feito, claro, com a participação e orientação, tendo à frente as ligas de câncer, as instituições
voluntárias e que têm feito um brilhante trabalho com
relação ao apoio às ações voltadas à prevenção. No
nosso Rio Grande do Norte, estamos participando
desta campanha, e é muito bom mostrar aqui... Bom
que estejamos na campanha; não bom os dados que
temos com relação ao câncer de mama, porque 60%
dos cânceres de mama no nosso Estado do Rio Grande do Norte têm diagnóstico tardio.
Quando o diagnóstico é tardio, o custo do tratamento, além de ser muito maior, nós sabemos que
também sobe muito o índice de mortalidade. Quando
é descoberto precocemente... E é tão simples, bastava
que o Governo entendesse – e aqui faço um apelo à
Governadora do Estado, que é uma mulher – que em
toda região do nosso Estado deveria ter as condições
necessárias para que a mulher ﬁzesse pelo menos uma
mamograﬁa. Apenas 30% das mulheres estão tendo
direito a fazer a mamograﬁa. E o pior, Senador Mão
Santa, o senhor é médico e sabe, que as mulheres
atingidas, na sua grande maioria, são as que já são
mães, que precisam estar com a sua saúde fortalecida
para poder educar os seus ﬁlhos.
Concedo, com muito prazer, um aparte ao Senador Adelmir Santana.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senadora
Rosalba, eu quero parabenizá-la pelas colocações que
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V. Exª faz sobre as dívidas sociais, que são inúmeras,
que o País tem com a nossa população, notadamente na área da saúde, como V. Exª faz referência hoje.
Eu tenho aqui, em algumas oportunidades, me reportado a essas questões, embora não sendo médico, e
feito referência ao fato de que não há recursos que
cheguem na área da saúde pela má gestão que se
implanta nessa questão da universalidade do atendimento, mesmo com a regulação da Emenda nº 29 e
outras, como foi o caso da CPMF, que terminou não
sendo tudo para a área da saúde. Mas, em verdade,
o que falta é uma gestão bem organizada desse setor.
Há as cidades pólos. Já ﬁz referência a isso aqui. Pacientes que ﬁcam vindo de pequenos Municípios para
essas cidades pólos, ﬁcando em pensões, esperando
consultas e quase sempre recebem o atendimento do
SUS, mas não o recebem integralmente – falta, por
exemplo, o atendimento dos medicamentos – e retornam depois com maior gravidade e aí, não apenas
atrás da consulta, muitas vezes, do leito hospitalar,
quando não das UTIs. Então, as dívidas sociais são
imensas, inclusive na área da educação, como bem
disse o seu aparteante, o nosso colega Senador Mozarildo Cavalcanti. Na área da educação, também há
uma dívida imensa. Temos 15 milhões de analfabetos
ainda no Brasil. Poucos conseguem chegar ao terceiro
grau. Faço este aparte, inclusive, para fazer uma referência à questão educacional. Há uma obrigatoriedade por lei, feita aqui no Congresso Nacional, sobre
a questão da aprendizagem dos menores aprendizes.
Uma Lei sancionada dos Menores Aprendizes, cuja
obrigatoriedade, quase sempre, é jogada no sistema S,
que tão bem conhece o nosso Presidente, que preside
esta sessão, o Senador Paulo Paim. Tenho o prazer e
a alegria de ter recebido hoje um grupo de jovens que
fazem exatamente os cursos de Menores Aprendizes
no Senac, que estão aqui. Alunos do Senac do Distrito
Federal, um pequena amostragem do que fazemos a
cada ano, em torno de 1000, 1500, 1200 alunos, nos
mais diversos cursos do Senac gratuitamente. É bom
que se diga isto: há gratuidade nesses cursos de formação de menores aprendizes.E o Senac, por estar
na capital do País, dá a esses alunos também, além da
formação proﬁssional, uma formação transversal, ao
trazê-los ao Congresso para mostrar como funcionam
os Poderes da República, em especial o Poder Legislativo. Deu-nos muita alegria receber esses jovens, que
vieram aqui ao Senado. E, naturalmente, como Presidente do Senac, eu me senti orgulhoso em recebê-los
no gabinete. E o Senado presta esse serviço a grupos
que frequentam, que visitam a nossa Instituição, dando
as explicações do funcionamento da Casa àqueles que
nos procuram, ou que procuram a Casa. Então, quero
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parabenizar esses jovens por fazer o curso do Senac
e dizer da nossa alegria em recebê-los aqui no Senado da República. Permita-me dizer, Senadora – peço
desculpa por ter interrompido o discurso de V. Exª –
que, dentro dessas dívidas sociais na área da saúde,
da educação, essa é uma contribuição do Sistema S
para a formação dos jovens aprendizes que visitam
hoje o Senado. Parabéns a vocês e sejam sempre
bem-vindos a esta Casa. Muito obrigado. Obrigado,
Senadora. (Palmas.)
! 32! 2/3!,"! #)!2,).) (DEM – RN) – Não
há o que agradecer, Senador. V. Exª aqui mostra um
trabalho importante que é prestado pelo Sistema S. E
não é somente esse. Muitos outros trabalhos voltados
para a área da saúde e da educação são realizados
pelo Sistema S, que tem contribuído, com sua responsabilidade social, para que possamos ter avanços
nessas áreas.
Quero aqui também cumprimentar os jovens que
aqui vieram e estão tendo essa oportunidade. Eu gostaria tanto, meu Deus, que não só o Sistema S, mas
o Governo e governos de todas as esferas e todas as
instituições também se somassem, para que pudéssemos ter mais jovens aprendizes, que estão realmente
aprendendo um ofício e que, com o seu suor, com a
sua luta, com a sua inteligência, com a sua garra, vão
poder participar, sim, de todo um processo de desenvolvimento do nosso País.
E é a este jovem também que faço um apelo:
a responsabilidade social. A participação de vocês
é muito importante. Cobrar, para que realmente seja
executado, seja cumprido o Estatuto da Criança e do
Adolescente, que diz que saúde é direito de todas as
crianças, é direito à vida. Que seja cobrado com a sua
participação, com as suas ideias, seja pela Internet,
comunicando-se, comentando, levando também as
suas sugestões, para que tenhamos este Brasil vivo,
vivo com a participação das novas ideias, na luta de
novas liberdades, porque saúde é para todos, o SUS
é realmente um sistema, democratizado, universal,
criado para que se acabasse com a indigência que
existia no passado.
Mas, infelizmente, quando o Governo diz que
tem dinheiro para emprestar ao FMI, por que não coloca esse dinheiro para a saúde do Brasil? Por que
não coloca esse recurso para que haja pelo menos
uma atualização de tantas tabelas que estão aí há
dez anos sem reajuste, para que os hospitais estejam
mais equipados, para que lá, no interior, nos lugares
mais difíceis, cheguem os programas necessários ao
atendimento básico da saúde.
E, no meu Estado, que estou aqui representando,
quero dizer que a criança faz parte da minha vida. Sou
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médica pediatra, sou mãe, sou avó e tive, como Prefeita,
uma ação fundamental voltada para a criança.
Então, quando se quer, a questão é de gestão
e de vontade política. Mesmo que os recursos sejam
poucos, insuﬁcientes, tem de haver prioridade, e a prioridade é a criança. Agora, será que o Governo não faz
tanto pela criança porque criança não vota? Fica aqui
essa interrogação. Criança pode não votar, mas os
seus pais, a sua família e a sociedade vão participar, e
vamos participar desde a juventude, fazendo com que
realmente possamos transformar, modiﬁcar.
Se há um programa, o Bolsa Família, que é tão
aplaudido, que reconhecemos ser muito bom, que deu
continuidade ao Bolsa Escola, por que não existe um
bolsa saúde para levar saúde ao nosso povo?
Era isto que eu queria dizer. Que haja sensibilidade, o critério maior daqueles que estão à frente da
gestão do Governo do meu Estado para a saúde. Peço
à Governadora e ao Secretário que reﬂitam: em vez de
fecharem o pronto-socorro importante que salva vidas
e que precisa ser melhorado – do Hospital Walfredo
Gurgel, do Santa Catarina, ou seja lá de onde for –, que
eles revejam, tenham sensibilidade e percebam que a
criança tem que estar sempre em primeiro lugar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senadora Rosalba Ciarlini.
De imediato, passamos a palavra ao nobre Senador Geraldo Mesquita Júnior.
V. Exª dispõe de vinte minutos, com a tolerância
que a Mesa concedeu aos outros Senadores e Senadoras.
/ 32 '%2!,$/ -%315)4! *·.)/2 (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Eminente Senador Paulo Paim, que preside esta sessão, Srªs e Srs. Senadores, pretendo fazer
algumas considerações e reﬂexões acerca do meu
Partido, o PMDB.
Mas, antes de ferir o assunto, rapidamente, eu
gostaria de fazer um apelo ao nosso querido companheiro Senador Demóstenes Torres, que preside a CCJ,
para que coloque em pauta e para que apreciemos, na
CCJ, um projeto que, na verdade, é uma emenda, uma
PEC de minha autoria. Eu queria inclusive me referir
a ela aqui de forma mais detalhada, e eu acho que V.
Exª vai compreender a minha aﬂição.
A Constituição, Senador Paim, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso está no
art. 196 da Constituição. E, para esse ﬁm, prescreve
também que os gestores locais do Sistema Único de
Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, por meio de
processo seletivo público, de acordo com a natureza
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e complexidade de suas atribuições e requisitos especíﬁcos para sua atuação.
Graças a medidas como o aleitamento materno e
a vacinação obrigatória, milhares de vidas de crianças
têm sido salvas todos os anos, e as de brasileiros de
todas as idades, preservadas, pelo combate a endemias
como a dengue e outras, Senador Paim. Esse é um
trabalho levado a efeito precipuamente pelos agentes
comunitários de saúde, pelos agentes de combates às
endemias, é uma resposta muito positiva que temos
dessas categorias de trabalhadores no País.
O que foi feito em relação à saúde – é onde quero
inserir a questão – precisa ser feito também em relação à política agrária e ao incentivo à produção agrícola. Em setembro de 2003, levantamento de 25 das
27 superintendências regionais do Incra indicavam a
existência de 197 mil famílias acampadas em todo o
País. Faltando os dados incompletos de São Paulo
e Paraná, estimava-se que esse número chegasse,
naquela oportunidade, a cerca de 210 mil famílias,
abrangendo 800 mil pessoas. Em maio de 2004, esse
número já abrangia um milhão e trinta e cinco mil famílias. Hoje o número dever ser maior, Senador Paim.
Ocorre que o número de mortes violentas dos semterra não parou de crescer também. O problema da
agricultura familiar no meio agrário, em especial nas
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pode ser,
em grande parte, resolvido com a mesma solução ou
uma solução similar à aplicada à saúde, Senador Mozarildo, ou seja, com o treinamento, a capacitação e
o recrutamento de jovens, na faixa de 16 a 24 anos,
desde que domiciliados em comunidades rurais há
algum tempo, pelo menos há cinco anos, para atuarem na execução supletiva de serviços de assistência
técnica e extensão rural.
Assim como criamos o agente comunitário de
saúde, o agente de combate às endemias, poderíamos
criar, digamos, o agente comunitário da assistência
técnica rural. Isso pode evitar não só o êxodo para as
cidades em busca de oportunidades de educação e
trabalho para os jovens, como também lhes permitirá a
especialização proﬁssional de que a produção agrícola
e o desenvolvimento agrário necessitam.
O aumento da produtividade, o aprimoramento
das culturas existentes e a introdução de novas culturas
será o resultado inevitável de sua especialização. O que
se aplica aos que já cultivam a terra e se dedicam às
atividades da pecuária e do extrativismo será útil não só
a quantos necessitam de assistência técnica em suas
propriedades, mas também aos milhares de sem-terra
que também necessitam de condições estáveis para
que possam produzir com suas famílias.
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Os novos e antigos assentados precisam ser
assistidos não só com auxílios, como Bolsa Família e
cestas básicas, enquanto se adaptam aos lotes de terra
que lhes foram ou lhes forem destinados, mas também
com oportunidades de educação para seus ﬁlhos, crédito supervisionado para as primeiras safras, etc.
Senador Paim, esse é o objetivo da proposta de
Emenda Constitucional nº 25, protocolada em 2006,
de minha autoria, que acrescenta ao art. 187 da Constituição um parágrafo, o § 3º, que tem a seguinte redação:
Para execução das ações e serviços de
assistência técnica e extensão rural de que trata o inciso IV, poderão ser admitidos, por tempo determinado, através de processo seletivo
simpliﬁcado e após treinamento e capacitação,
jovens de 16 a 24 anos domiciliados há mais
de cinco anos nas comunidades rurais.
O referido art. 187, Senador Mozarildo
dispõe o seguinte:
Art. 187. A política agrícola será planejada
e executada na forma da lei, com a participação
efetiva com o setor de produção, envolvendo
produtores e trabalhadores rurais, bem como
dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta,
especialmente:
I – os instrumentos creditícios e ﬁscais;
II – os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização;
III – o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV – a assistência técnica e extensão
rural;
[...]
Essa Proposta de Emenda Constitucional não
tem o propósito de dar solução a todos os problemas
existentes no meio rural, mas, sem dúvida, uma parte
do desaﬁo com que se defrontam os pequenos proprietários rurais, aqueles envolvidos com a agricultura
familiar, que suprem parcela signiﬁcativa da agricultura
em nosso País, estariam resolvidos, em especial nas
regiões mais carentes de assistência técnica, de iniciativas na área de produção agrícola.
Em 15 de junho de 2007, essa proposição recebeu um parecer favorável a sua aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, e o parecer era de
autoria do Senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de
Pernambuco.
No dia 28 de agosto de 2007, foi incluída na pauta da Comissão, mas, tendo o Senador deixado de fa-
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zer parte da Comissão, a proposta foi redistribuída ao
Senador, desta feita, Gilvam Borges, que também, da
mesma forma, ofereceu um voto pela aprovação.
Está lá, pois, pronto para votação esse projeto,
que eu reputo da maior importância.
Assim como criamos a ﬁgura do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias,
acho que temos aí um campo aberto para criarmos
qualquer que seja a denominação que receberem, mas
eles executariam, na prática, essa ﬁnalidade, essa função, ou seja, supletivamente aos órgãos de assistência
técnica. Após serem selecionados, capacitados, eles
poderiam atuar na área de assistência técnica, e, de
preferência, aqueles jovens que moram na zona rural,
assim como os agentes comunitários de saúde são
escolhidos no próprio bairro onde atuam.
Portanto, Senador Mozarildo, tal como os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias
estão ajudando a melhorar o Brasil na área da saúde
pública, os agentes comunitários de assistência técnica e extensão rural, seguramente, tornarão o Brasil
agrário um País melhor e mais justo numa área que é
igualmente vital para a sobrevivência condigna de todos
os brasileiros. É por isso que eu faço aqui...
Eu sei que o Senador Demóstenes não está aqui
no Senado, está cumprindo missão política no seu Estado, mas os seus assistentes no gabinete, por favor,
transmitam ao Senador Demóstenes - eu pessoalmente vou fazê-lo no início da semana -, para que ele
submeta a matéria a voto na Comissão. Está pronto o
projeto para ser votado, Senador Mão Santa, e que não
nos submetamos à regra estática aqui nesta Casa de
que isso não é de interesse do Governo. Como não é
de interesse do Governo, as matérias vão sendo preteridas, preteridas. Ora, vamos votar! Isso aqui é de
interesse da Nação; pode não ser do Governo, mas
é da Nação.
Então, eu faço um apelo ao Senador Demóstenes para que inclua na pauta da CCJ, o mais breve
possível, a apreciação desse projeto, que acho de
fundamental importância.
Concedo ao Senador Mozarildo Cavalcanti, com
muito prazer, um aparte.
/ 3R -OZARILDO #AVALCANTI (PTB – RR) – Senador Geraldo, V. Exª aborda um tema que cabe, como V.
Exª me disse, para qualquer setor. Mas V. Exª, justamente na sua proposta, visa o quê? Melhorar a condição
de vida e de trabalho daquelas pessoas que estão lá,
estão lá no campo, que foram assentadas, inclusive,
a grande maioria delas, pelo Governo Federal. E eu
lamento que a política do Governo Federal - seja a indigenista, seja a política agrária - esteja limitada apenas
à questão de número de assentados, número de terras
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demarcadas, e não preocupada com a qualidade, com
a qualiﬁcação da pessoa humana que está lá. V. Exª
falou uma coisa muito simples: ora, se a pessoa está
lá, o pai, a mãe, os ﬁlhos assentados, o que é necessário fazer? Melhorar a condição de produtividade dessas famílias, dar assistência técnica, ﬁnanceira, criar,
próximas a esses assentamentos, escolas proﬁssionalizantes que possam atender áreas principalmente
da agropecuária. Então, não consigo entender como
uma proposta como a sua, séria, que realmente visa,
inclusive, dar consequência à iniciativa de fazer assentamento... Eu assisti, um dia desses, a uma entrevista
com o Presidente do Incra e, depois, com o Ministro
do Desenvolvimento Agrário, e a preocupação deles
foi citar muito a estatística de quantas famílias foram
assentadas, de quantos hectares foram destinados à
reforma agrária, mas não ouvi uma palavra relacionada
a esse ponto de que V. Exª fala, que é da qualiﬁcação,
da assistência técnica, do ﬁnanciamento adequado. E,
inclusive, também é lamentável a condição de assistência à saúde dessas pessoas. Então, quero parabenizar
V. Exª pela iniciativa e lamento que seja uma proposta
de 2006, mas eu não me admiro muito, Senador Geraldo, porque eu tenho uma emenda à Constituição de
1999 que está há dez anos aqui, e, quando chega ao
plenário, há manobras para voltar para a CCJ, depois
apensam com outras. E é como V. Exª diz: não há interesse do Governo, não anda. É uma pena. Eu quero
dizer que estou solidário com V. Exª.
/ 32 '%2!,$/ -%315)4! *·.)/2 (PMDB
– AC) – Muito obrigado, Senador Mozarildo.
Portanto, está feito aqui o apelo ao eminente
Presidente da importante Comissão de Constituição e
Justiça do Senado para que incluamos em pauta essa
matéria, porque eu acho difícil não ser de interesse do
Governo. Que não seja de interesse do Governo, mas é
de interesse da Nação, e a gente precisa aprová-la.
Mas eu quero aproveitar o resto do meu tempo,
Senador Paim, para falar e reﬂetir um pouquinho acerca da situação do PMDB, o meu Partido.
Tornou-se pública, inclusive, uma reunião havida,
se não me engano, terça-feira passada, com lideranças
do PMDB, um jantar na casa de um desses Líderes,
que contou com a presença da Deputada Íris Araújo,
atualmente presidindo o PMDB. O Deputado Michel
Temer está licenciado, e ela preside o PMDB.
E ela mostrou a todos ali presentes, depois de
muita conversa, uma pesquisa, Senador Mão Santa,
que mostra que mais de 53% dos ﬁliados do PMDB
em todo o País querem que o PMDB tenha candidato
próprio à Presidência da República.
Olhem só que coisa interessante: o PMDB tem
a maior bancada de tudo neste País: de Vereador, de
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Prefeito, de Deputado Estadual, de Deputado Federal,
de Senador; tem a maior bancada eu diria até de Governadores: tem cerca de oito Governadores; oito ou
nove Governadores tem o PMDB atualmente.
Pois bem, o PMDB, no início do segundo mandato do Presidente Lula, concordou, a partir da sua
direção nacional, em ﬁrmar, com o atual Governo, um
pacto que garantiria a chamada governabilidade.Lembro que esse pacto foi ﬁrmado em torno de questões
pontuais, programáticas, que se perderam ao longo
do tempo, não é?
E ﬁco pensando, Senador Mão Santa: partidos
digamos de menor representatividade nacional. Por
exemplo, o PV está aí, com a Senadora Marina. O PV
que não tem sequer um Governador no País. O PV
tem prefeitos, parlamentares, mas não tem sequer um
Governador e se coloca perante o povo brasileiro com
a perspectiva de uma candidatura nacional. O PSB,
salvo engano, tem um Governador, tem Deputados,
Senadores briosos e valentes, mas, enﬁm, não tem
em números a representatividade que tem o PMDB
no nosso País. Outra candidatura, a do PSDB, tem governadores, grandes bancadas de parlamentares, mas
também menores do que a que apresenta o PMDB.,
E o PMDB, isso é dito pela Direção Nacional... Um
dia desses, eu joguei a toalha, como se diz, no sentido de não concordar, mas admitir que talvez o destino
do PMDB seja mesmo conduzido pelas suas maiores
lideranças a um papel secundário nesse processo
eleitoral. Por isso que eu me antecipei, considerandome liberado, inclusive, Senador Pedro Simon, e lancei
aqui a idéia de discutirmos candidaturas, como a do
Governador Serra. Não que eu concorde com o encaminhamento que esteja sendo dado ao PMDB, mas é
porque eu sinto, a percepção é de que talvez esse seja
o destino do PMDB, lamentavelmente.
E aí eu pergunto a essas grandes lideranças se
nós não estamos equivocados. Será que nós não estamos colidindo com o desejo, a manifestação... Está
aqui, a pesquisa que a Deputada Íris trouxe é contundente: mais de 53% dos ﬁliados do PMDB querem uma
candidatura própria à Presidência da República. Será
que isso não vai dar, mais uma vez, confusão? Por que
o PMDB insiste... Partindo do pressuposto de que o
PMDB também já jogou a toalha e se conforma com
um papel secundário neste País, um grande Partido,
como é o PMDB, de grande representação; partindo
da premissa de que o PMDB se conforma com esse
papel secundário, eu pergunto por que a interlocução
só com um determinado grupo político neste País?
Por que não nos sentamos com todas as postulações
de candidatura nacional e conversamos, programaticamente, se queremos o protagonismo secundário?
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Por que temos, necessariamente, de nos vincular a
um único grupo político, a uma única candidata? Por
que essa obsessão?
Acho que o PMDB cumpriu seu papel neste Governo que aí está e que se está encaminhando para
o seu ﬁnal. O PMDB cumpriu o seu papel. Agora, não
acho que o PMDB deva sentir-se vinculado, obrigado,
a uma continuidade do que representa o atual Governo. O que vem no futuro? O que nos espera? Há
pessoas e grupos políticos que jorram, na sociedade
brasileira, inteligência, tirocínio, nas pessoas dos seus
apontados como candidatos. A Senadora Marina Silva
é uma pessoa brilhante, o Deputado Ciro Gomes, o
Governador Serra; são pessoas que representam um
determinado pensamento político, uma determinada
corrente política em nosso País.
Por que o PMDB, então, se realmente já jogou a
toalha, não procura uma interlocução com todos esses
grupos políticos? Eu não compreendo! Eu não compreendo, primeiro, esse complexo de inferioridade. O
PMDB é bom pra vice, mas não se credencia como
candidato à Presidência da República. Eu acho que
isso é um complexo de inferioridade inexplicável num
grande partido como o PMDB. Pra mim, isso é complexo de inferioridade. Eu já ouvi alguém dizer: “Não, mas
o PMDB é um partido em que predomina a aspiração
parlamentar”. Eu acho que não. Nós temos aspiração
executiva, sim. Nós temos mais de oito governadores
e centenas de prefeitos neste País. Nós temos o tino
executivo, sim! Nós temos o tino executivo, sim.
Agora, o que eu percebo é que está havendo...
E isso pode dar em colisão. O PMDB tem um acordo
com este Governo, um pacto de coalizão, que às vezes eu acho que é de colisão mesmo. Eu acho que é
de colisão. Mas eu acho que essa coisa... Há pessoas
com muito mais experiência no PMDB do que eu, mas
eu, com a pequena experiência que tenho e a pequena vivência que tenho, já vi acontecerem coisas que
preocuparam não só a grande militância do PMDB, o
grande número de ﬁliados, mas o País inteiro.
Já vi o choque de interesses de cúpula sendo
confrontados pelo interesse das bases, como se diz.
Temo que isso, mais uma vez, possa acontecer, porque, vira e mexe, ouço falar: “o PMDB está se reunindo”. Que PMDB? Eu não sou consultado; o Senador
Mão Santa, quando era ﬁliado ao PMDB, também não
era. Pergunto aos colegas, viro para cá, viro para lá:
“Você foi consultado? Não; também não”. Então, esse
negócio de que “o PMDB está conversando”, tenho a
impressão de que isso vai dar confusão. Isso poderá
dar confusão. Saio daqui de dentro do Congresso, vou
para as ruas lá na minha terra, Senador Paim, converso
com os ﬁliados do PMDB, um pessoal aguerrido, um
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pessoal ali, como a gente diz na rua, tinindo: “E, aí, o
que tu achas? Não; não concordo com isso, não”. Então, há alguma coisa estranha acontecendo. Alguma
coisa estranha está acontecendo.
Não estou aqui discutindo a legitimidade dos mandados das grandes lideranças do PMDB, aﬁnal, foram
eleitos para os cargos de direção, mas eu acho que há
alguém que não está, como dizia Ulysses Guimarães,
ouvindo os apelos das ruas – ou, como diz o Senador
Mão Santa, reproduzindo Ulysses Guimarães, “a voz
rouca das ruas”. E isso pode dar confusão. Isso pode
dar confusão.
Portanto, eu gostaria, neste momento, de partilhar essas reﬂexões com companheiros tão queridos,
que estão hoje aqui, e com as pessoas que nos estão
ouvindo, peemedebistas que gostariam imensamente
de ter um protagonismo de primeira neste País.
Há muitos peemedebistas pelo País afora angustiados, sentindo-se escanteados por aqueles que,
quando dizem que o PMDB vai se reunir, não os consultam, não os ouvem. De onde será que emana a inspiração dessas pessoas? Preocupo-me com isso. De
onde será que emana? Como eu disse, aqui mesmo
no Congresso, na Câmara e no Senado, questiona-se:
“Você foi ouvido? Não, não fui. Você foi convidado?
Também não fui”. De onde será que emana essa inspiração dos nossos grandes líderes para resolverem
sentar, com exclusividade, com determinado grupo
político e decidir os destinos do PMDB? Não consigo
identiﬁcar de onde vem essa inspiração.
Senador Simon, creio que V. Exª quer um aparte.
Ouço com muito prazer.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Tenho muito estima e admiração por V. Exª. V. Exª tem uma capacidade de raciocínio, de análise muito profunda. V.
Exª sempre fala com uma isenção, com uma falta de
paixão, mas com muita sensibilidade.
Esse assunto, eu tenho me proposto a não falar
mais sobre ele. O partido já deu uma nota me convidando a sair do partido. Engraçado que, com aquela
nota convidando a sair do partido, liberando as pessoas que não estão satisfeitas para que saiam, terminou
o querido Mão Santa, que não estava no prognóstico
deles, e terminaram vários Parlamentares saindo do
Partido. O importante, meu querido Senador, é que
houve uma decisão muito importante do MDB nacional,
que determinou que todos os diretórios estaduais realizassem convenções ou congressos para debater um
programa partidário para a presidência da República
e para discutir a candidatura própria à presidência da
República. No Rio Grande do Sul, foi um dos momentos mais bonitos do MDB. Nós ﬁzemos não uma convenção, nem um congresso; ﬁzemos uma convocação.
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Foram milhares: prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, exvereadores, ex-deputados, o que era de liderança, de
dirigente partidário compareceu. Milhares de pessoas.
Debatemos longamente durante dois dias. Designamos
uma comissão: os melhores técnicos do MDB, que participaram de governo, que foram ministros, que foram
secretários, estão organizando o nosso plano para
apresentar à convenção nacional. E, por unanimidade,
milhares a zero, candidatura própria.
Mandamos um oﬁcio à direção nacional e mandamos cópia dessa decisão a todos os diretores estaduais. E sabemos, Senador, que vários Estados ﬁzeram
essa reunião, igual à nossa. Vários Estados já ﬁzeram
o congresso, já tomaram a decisão e já apresentaram a
proposta e a defesa da candidatura própria. A decisão
do MDB nacional que recebemos é a seguinte: os Estados vão fazer e, no mês de novembro, vamos realizar
o grande congresso nacional para discutir um plano de
Governo e a candidatura própria. Isso está em vigor.
De repente, não mais do que de repente, sem ouvir
ninguém, a não ser aquela cúpula, estão discutindo a
urgência de uma candidatura e de um entendimento.
Mas se está marcado o congresso, se vamos discutir,
primeiro, vamos discutir um plano, até para debater e
dizer o que queremos, porque, na verdade, nisso tudo
que está acontecendo, o MDB aparece como ﬁgurante. Até na saúde, que tem um belo de um Ministro, o
Temporão, pessoa da maior competência, na hora de
aparecerem as coisas, aparece o Governo. Não aparece o Temporão. Nada aparece como proposta do
MDB, como se o MDB fosse uma letra morta. Está lá o
Ministro de Minas e Energia, do PMDB. Ele não existe.
Na hora de discutir o plano, é o Lula ou é a Chefe da
Casa Civil; o Ministro de Minas e Energia não existe
em termos de ideia, de proposta do nosso partido. E
fazem uma reunião. Claro, eu vou até ser muito sincero,
eles não me convidaram. Se me convidassem, eu não
iria. Então, é normal que eles não me tenham convidado. Eu acho isso absolutamente normal. Como eles
sabem que, se me convidassem, eu também não iria.
Mas ﬁzeram uma reunião. Estão correndo atrás do PT,
invertendo tudo, inclusive. Não são mais as alianças
estaduais. Eles querem o comando. Vamos decidir que
vamos nos reunir, o vice-presidente é nosso, depois
vamos ver o resto. E o PT está ganhando tempo. Primeiro, era para ser em outubro; agora, é para ser em
novembro. O Governo está ganhando tempo, porque
o PMDB está botando a faca no peito do Lula: o vice
é nosso. Que posição humilhante, Renan! Que convenção ridícula! Quando o Senador Jarbas, daquela
tribuna, disse que “o PMDB é um partido corrupto”, eu
não concordei. Eu digo: “Não, não concordo”. Eu acho
que corrupção nós temos no Brasil inteiro, em tudo que
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é lugar, mais ou menos. Então, não dá para dizer que
o PMDB é, que o PT não é, que o PSDB não é, que
os outros partidos não são. O PMDB tem mais porque
é maior. Agora, a diferença... V. Exª me perdoe, eu ia
para a tribuna, mas eu acho que eu estou...
/ 32 '%2!,$/ -%315)4! *·.)/2 (PMDB
– AC) – Fique à vontade, Senador.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – A diferença é
a seguinte: corrupção, existe no PMDB? Existe. Existe
no PT? Existe. Existe no PSDB? Existe. Agora, o PSDB
é um partido que saiu, é uma costela tirada do PMDB,
que era para ser um pedacinho do PMDB. De repente,
por omissão nossa – e também, cá entre nós, o Tancredo não podia ter morrido –, terminaram ganhando
o governo. Então, foram para o governo, ﬁcaram quatro
anos, reelegeram-se e hoje estão na Oposição. Estão
na Oposição, mas estão brigando para voltar para o
governo. Eles têm candidato, têm programa, têm ideia.
Então, essa é a diferença entre o PSDB e o PMDB.
Pode haver corrupção lá, pode haver corrupção aqui,
mas o PSDB é um partido. O que é um partido? Partido é um grupo de pessoas que têm uma ideia, um
programa comum e um objetivo, querem o poder para
executar o programa. O PSDB é isso. O PT, perdeu três
eleições, o Lula perdeu para o Collor, perdeu para o
Fernando Henrique, perdeu de novo para o Fernando
Henrique, foi cinco vezes candidato e ganhou. O que
era o PT? Um grupo de pessoas com uma ideia comum e um objetivo comum, que era chegar lá e ser
governo. E está aí agora o PT com a Dilma, sua candidata, querendo permanecer no governo. Isso é um
partido político. Agora, o que é o PMDB? O PMDB é
o maior número de Prefeitos, o maior número de Vereadores, o maior número de Deputados Estaduais, o
maior número de Deputados Federais, o maior número
de Governadores. Na última eleição, nós tivemos seis
milhões de votos a mais que o partido que chegou em
segundo lugar. O PMDB, o que é o PMDB? Um grupo
aqui, um grupo ali. Esses sete aqui querem “namorar
com o PSDB”, e os sete ali querem “namorar com o
“PT”. Mas fazem isso em conjunto. É um troço diabólico
que está sendo feito. No Governo do Fernando Henrique, eram esses aqui, que trouxeram os outros do
Lula, e ﬁcaram todos; todo mundo governou durante
oito anos no Governo do Fernando Henrique. Aí perdeu o Fernando Henrique e ganhou o Lula. Esses do
lado do Lula trouxeram os outros, e está todo mundo
no Governo Lula, governando com a maior tranquilidade. Veja o nosso amigo, Líder do PMDB, Renan: foi
Ministro da Justiça do Fernando Henrique; hoje, é o
líder número um do Lula. Veja o Geddel, Ministro da
Integração: era o líder do Fernando Henrique; hoje,
morre de paixão pelo Lula. Então, o grupo está assim.
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O grupo que está aqui: “Não, mas nós temos que ﬁcar
com o Lula, porque o Lula está com 80% da popularidade; vamos ﬁcar aqui”. Agora, o outro grupo que está
aqui: “Mas o Serra tem 46% dos votos para Presidente”.
Então, na verdade, eles estão negociando para ﬁcarem
no governo. Então, é aquilo que se disse: acho que é
uma humilhação para nosso partido. Se vai ser o Lula,
não sei; se vai ser a Dilma, não sei; se vai ser o Serra,
não sei; se vai ser o Aécio, não sei; se vai ser o Ciro,
não sei; se vai ser a Marina, não sei. O que eu sei é
que o PMDB vai estar no governo com quem quiser
que seja. Isso é uma humilhação, isso é algo que nos
deprecia. E nós temos história. Todos esses partidos
aí não têm biograﬁa. Nós temos, nós temos uma história, nós temos uma fonte. Agora, essa gente domina.
O Presidente do partido, primeiro, foi uma luta tremenda para ele ﬁcar na presidência. Ficou na presidência.
Depois, foi uma luta tremenda para ele ser Presidente
da Câmara. Foi Presidente da Câmara. Agora, é uma
luta tremenda porque ele quer ser Vice-Presidente da
República. E para ele ser Vice-Presidente da República,
ele só pode ser Vice-Presidente da Dilma, porque do
Serra ele não pode, porque não pode ser Presidente
paulista e Vice-Presidente paulista. A razão dele não
é ideológica, não é de coisa nenhuma; é pessoal. Ele
não pode ser vice do Serra porque o Serra é paulista
e ele é paulista. E nós chegamos a um ponto em que
São Paulo manda, mas ainda não dá para serem o
Presidente e vice paulistas. Então, ele e a Dilma. Não
pode! Essa reunião foi humilhante. Mas V. Exª disse
muito bem, a Presidente do Partido, e isso também é
doloroso, porque o Presidente da Câmara se licenciou.
Licenciou-se, então deixa a Presidente trabalhar. Mas
ele se licenciou e é ele que comanda, ele é que faz
tudo, ele é que dirige tudo. Mas ela apresentou uma
pesquisa feita em que uma imensa maioria do PMDB
quer uma candidatura própria. Isso seria o normal. Até
não discuto, com toda a sinceridade. Acho que podíamos sentar à mesa e podíamos discutir. O Lula fala
muitas vezes na possibilidade de haver dois candidatos da base dele, e o Ciro se propõe a ser um. Por que
o PMDB não se propõe a ser o outro? Por que não o
PMDB? Infelizmente, nós não merecemos o comando
que temos. E o senhor pode reparar naquela reunião;
eu vi na fotograﬁa as pessoas que estavam ali, naquela
reunião, na casa do Líder do PMDB. O fulano está lá,
indicou o Ministro de Minas e Energia; o beltrano do
Pará está lá, indicou o representante da Eletronorte;
o fulano está lá, é o Ministro da Integração; o beltrano
está lá, todo mundo que está ali tem um cargo no Governo. Todo mundo que está ali, naquela reunião, tem
um cargo no Governo. Assim não dá! Assim não dá!
E vamos fazer justiça. Infelizmente, nem o Fernando
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Henrique nem o Lula tiveram ou têm o mínimo respeito pelo PMDB. Quando foi o Fernando Henrique, era
para eu ser líder do Governo dele, mas eu renunciei
quando vi que ele foi buscar no PMDB pessoas exatamente para decompor o PMDB. O Fernando Henrique
não quis deixar o PMDB crescer. Pegou pessoas aqui,
pessoas ali, para ter o apoio de que ele precisava no
Congresso, mas não deixou o PMDB crescer. Pisou
em cima do PMDB. E, com todo o respeito, o Lula é a
mesma coisa, quer dizer, não deixa o PMDB crescer.
Então, escolhe até pessoas que estão comprometidas,
que têm processos, que estão respondendo a coisas
muito graves, porque não quer deixar o PMDB crescer. E aquelas pessoas que estão naquela reunião,
V. Exª não entende, é muito simples. Se nós ﬁzermos
uma convenção e escolhermos um candidato à Presidência da República do PMDB, se esse candidato
for um Requião, se esse candidato for um Jarbas, se
esse candidato for o Governador do Rio de Janeiro,
aqueles que estão ali naquela reunião não vão ter os
cargos de Ministro, nem de Diretor da Petrobras, nem
de Diretor do Banco do Brasil. Eles querem é manter
aqueles cargos. É uma pena! O PMDB não merecia o
que está acontecendo conosco. É uma pena – muito
mesmo – que, com toda a nossa história, nós tenhamos um presente tão negro e tão triste como o que
estamos vivendo.
/ 32 '%2!,$/ -%315)4! *·.)/2 (PMDB –
AC) – Muito obrigado, Senador Pedro Simon. Eu diria a
V. Exª e a todos do PMDB que, no lugar do Presidente
Temer, se me é apresentada uma pesquisa dessas,
ou seja, mais de 53% do PMDB querendo uma candidatura própria, eu botaria essa pesquisa debaixo
do braço e anunciaria a minha candidatura na hora.
Anunciaria na hora.
Acho que o PMDB, contra o meu voto, inclusive,
participou de um Governo de coalizão, está participando. E acho que é isso mesmo, é natural, é normal.
Claro que aqueles pontos programáticos foram jogados para o espaço e ninguém mais lembra quais são.
Mas, tudo bem, participa de um governo de coalizão.
Mas isso não deve fazer com que o PMDB se sinta
obrigado, vinculado.
Cargos, Senador Simon? Eu acho que está nos
faltando personalidade, a personalidade para dizer:
“Olha, contribuímos, ajudamos este Governo. Agora, Presidente Lula, nós vamos ter um candidato à
Presidência da República. Se V. Exª, por essa razão,
quiser os cargos de volta, estão aí os cargos à sua
disposição, porque, a partir de agora, nós vamos trabalhar a tese da candidatura própria do PMDB”. Isso
é que é personalidade. Cargos? Pelo amor de Deus!
Sacriﬁcar a história de um grande partido como esse
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por causa de um cargo aqui outro acolá? Eu sei que
são muitos cargos, mas, mesmo que fossem milhares,
não se justiﬁcaria o PMDB, abdicar, abrir mão, de um
papel de protagonista para se submeter – porque isso
é submissão – a um papel humilhante de coadjuvante num processo político em que o Brasil precisa de
uma intervenção forte para mudar o quadro existente
nos dias de hoje.
A população brasileira espera, Senador Mão
Santa, que aqueles que têm responsabilidade política e pública neste País promovam mudanças. E essas mudanças são mais rapidamente implementadas
quando nós somos protagonistas delas. Normalmente
o papel secundário, o papel de coadjuvante é o papel
de dizer amém à diretiva, à orientação que um determinado grupo político tem em relação ao que ele pensa
serem mudanças no nosso País. É lastimável, é uma
pena! Eu digo e partilho com os meus companheiros
e companheiras de PMDB lá no Acre do sentimento
de tristeza, de aﬂição – e até de vergonha – por não
termos na nossa frente uma opção, Senador Mão
Santa. Quais são?
Sentamos em reuniões do PMDB, Senador Paim,
para discutir se vamos apoiar Ciro, se vamos apoiar o
Governador de São Paulo, a Marina, esse ou aquele.
Rapaz! Nós não temos aquela opção, Senador Simon,
que acho que encheria o peito de todos nós: marchar
com o PMDB nas ruas, oferecendo à população brasileira uma opção clara, deﬁnida, um programa simples,
mas com a ousadia, a coragem e a dignidade de apresentar à Nação brasileira um programa, uma cara, e
pedir voto nas ruas.
Eu não poderia deixar de trazer aqui essas reﬂexões. O PMDB perdeu, vem perdendo, está se perdendo. É duro, Senador Mozarildo, convivermos num
partido em que temos que nos conformar, por exemplo,
com a necessidade vital de um grande companheiro,
como é o Senador Mão Santa, ter que sair do Partido
para poder sobreviver politicamente, porque, no seu
Estado, o PMDB está tão imbricado com o atual esquema de poder que não lhe permitiria ser candidato.
Isso é de uma dureza, de uma aspereza inaceitável,
entende?
Portanto, faço aqui um desaﬁo. Há tempo ainda. Quem disse que não há tempo para isso? Quem
disse? Há tempo ainda. Há tempo ainda de o PMDB
discutir isso de forma grande, de forma clara, cristalina, com o próprio Presidente Lula: Presidente, participamos do seu governo de coalização, mas o PMDB,
após muito tempo, deliberou e resolveu se constituir
em uma opção para o povo brasileiro. Estamos aqui,
elaborando o nosso programa, para apresentarmos à
Nação brasileira.
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Isso é que é dignidade; isso é que é personalidade. Tenho certeza absoluta de que o PMDB, Senador
Paim – o Senador Simon acaba de lembrar aqui que
o PMDB teve seis milhões a mais de votos do que o
segundo colocado no processo eleitoral –, é um partido
querido da população brasileira. Isso é expresso nesses números, nas suas grandes Bancadas, tudo o que
ele tem. Portanto, ainda aguardo. Agora, não vou me
conformar com isso. Não vou nem posso. Sou cobrado
por isso inclusive. Se me acomodo, se me conformo
com isso, estou traindo o sentimento, o interesse e a
aspiração de muita gente no meu Estado. Portanto,
não posso acomodar-me.
A partir de agora, vou voltar a discutir este assunto. Vou voltar a provocar internamente o meu Partido.
Repito, para que ﬁque muito claro: com todo o respeito aos dirigentes do meu Partido, que legitimamente
foram eleitos, mas não consigo identiﬁcar a inspiração
deles para a orientação que estão dando ao meu Partido. Lamento ter de dizer isso de público, mas esse
é o meu sentimento. Vou morrer pela boca, não resta
dúvida, porque não posso tratar de PMDB sem expressar essa minha opinião.
Concedo ao Senador Mozarildo Cavalcanti, com
muito prazer, um aparte e encerro agora, Senador
Paulo Paim.
/ 3R -OZARILDO #AVALCANTI (PTB – RR) – Senador Geraldo Mesquita, não me querendo imiscuir na
decisão da direção do Partido de V. Exª, ao qual não
pertenço, mas realmente também ﬁco perplexo de ver
um partido do tamanho do PMDB, com a sua capilaridade, não lançar um candidato a Presidente da República. Até porque nós temos, no passado recente, um
exemplo de um Presidente que governou o Brasil, do
PMDB, que foi o Presidente Itamar Franco, que fez um
grande governo em um curto espaço de tempo. Inclusive, foi no governo dele que se lançou o Plano Real,
responsável pela estabilização da economia no País.
Portanto, eu realmente também ﬁco admirado de ver.
É uma estratégia que não consigo compreender. Como
um partido da dimensão do PMDB, com presença em
praticamente todos os Municípios brasileiros, não lança
um candidato? Não sei se a estratégia é correta, mas
eu realmente me admiro e procuro entender. Como V.
Exª que é membro do Partido, está colocando, eu não
consigo entender.
/ 32 '%2!,$/ -%315)4! *·.)/2 (PMDB –
AC) – Só pra encerrar, aproveito aqui a fala do Senador
Mozarildo para dizer o que se diz nas ruas, Senador
Mozarildo: “Durma-se com um barulho desse!”.
Muito obrigado, Senador Paim.
/ 32 -ª/ 3!.4! (PSC – PI) – Pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Eu vou conceder a V. Exª pela ordem, já avisando que
o próximo orador é o Senador Pedro Simon.
/ 32 -ª/ 3!.4! (PSC – PI. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não poderia
deixar de, neste instante, em nome do Piauí, fazer
uma homenagem a um dos políticos mais inﬂuentes
do Sul do Estado. É o Sr. Petrônio Martins Falcão. Ele
vai comemorar os seus 70 anos, e eu recebi o convite
da família. Ele tem uma das famílias mais lindas. Ele
é da cidade de Cristino Castro, onde jorra água e jorra
também gente muito boa.
O Petrônio Martins Falcão construiu uma das
famílias mais belas lá de Cristino Castro; e de grande
inﬂuência política. Foi várias vezes Prefeito, um administrador extraordinário. Tem um seu sobrinho, o João
Falcão, que já foi Prefeito várias vezes e tem perspectivas invejáveis na política.
Ele vai fazer 70 anos e convidou-me para a cerimônia religiosa, no dia 12, às 10 horas, e para um
almoço em família. Mas eu queria dizer que ele é uma
pessoa cujo aniversário não pode ﬁcar restrito à família dele, a Cristino Castro, ao sul do Estado, ao Piauí.
Então, peço, em nome do Piauí, que estas palavras,
através das ondas sonoras das emissoras do Senado,
as rádios AM e FM, cheguem até os céus em forma
de prece: ó meu Deus, dê ainda muitos anos de vida
ao Petrônio Martins Falcão, exemplo de grandeza do
homem do Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos, de imediato, a palavra ao nobre Senador
Pedro Simon, por 20 minutos, mas com a tolerância
que a Mesa teve com os outros que foram bem além
do tempo ﬁxado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, confesso, Senador Paim, querido Presidente, que me surpreendi com a indicação do
Presidente Obama para o Prêmio Nobel da Paz.
De certa forma, eu diria que acho ainda cedo, mas
entendo a indicação de S. Exª para o Prêmio Nobel
da Paz, mais pela linha de pensamento dele e mais
como um estímulo no sentido do que ele está fazendo
e pretende fazer, numa espécie, digamos assim, de
voto de conﬁança.
Antes de S. Exª assumir, Sr. Presidente, eu dizia,
desta tribuna, que a crise internacional era realmente
muito grave. Desde 1929, desde a Grande Guerra, o
Brasil, o mundo não tinha vivido uma crise tão intensa como esta que estamos vivendo. Então, não se
poderia imaginar que o Obama chegaria, resolveria e
equacionaria os problemas dos Estados Unidos ou do
mundo de uma hora para outra. Eu não acreditava em
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milagre. Eu dizia, antes de S. Exª assumir, que havia
alguns aspectos que S. Exª poderia resolver logo que
chegasse à Presidência. Para minha alegria, aquilo que
eu falava da tribuna, dez ou quinze dias antes de ele
assumir, um mês depois ele começou a fazer.
Eu dizia que ele tinha que terminar com a base
cruel daquela penitenciária em Cuba. E ele fez. Foi o
primeiro ato dele. Determinou que terminaria e a está
extinguindo. Agora conseguiu uma grande vitória no
Congresso Nacional: permitir que os presos da penitenciária possam vir aos Estados Unidos e serem julgados lá nos Estados Unidos.
Que ele poderia iniciar imediatamente um diálogo com Cuba para terminar com aquele terror de
cinquenta anos, com o qual se quer infernizar a vida
de um povo quando não há mais razão, não há mais
motivo, não tem mais Fidel Castro, não tem mais comunismo, não tem mais coisa nenhuma. Ele iniciou e
várias decisões já foram tomadas logo depois de assumir o Governo. E hoje está reaberto o diálogo entre
os Estados Unidos e Cuba.
Eu dizia que o Governo Bush tinha sido muito
cruel lá no Oriente Médio e que, na verdade, na verdade, o americano era o grande responsável por não
se encontrar um entendimento no Oriente Médio. E ele
tomou posição. Foi lá, dialogou com os árabes e com os
judeus, determinou tratativas positivas – terminar com
o terrorismo por parte de alguns palestinos, terminar
com o estabelecimento de colônias judaicas em terras
que devem devolver – e está conseguindo.
Quando Bush assumiu, os americanos reuniram
Clinton e seu Vice-Presidente, árabes e judeus. O Primeiro-Ministro judeu e o Primeiro-Ministro da Palestina ganharam o Prêmio Nobel porque estávamos às
vésperas do entendimento. Veio o Bush e virou tudo.
Estávamos chegando lá.
O Bush tomou uma decisão ridícula e absurda
de estabelecer na Polônia uma Base, a pretexto de
se defender de possíveis armas atômicas do Irã, mas
na verdade agredia a Rússia e colocava em cheque
a Rússia. Obama foi lá em Moscou, dialogou com a
Rússia, suspendeu a implantação da Base: “não vai
ter mais”, argumentando que, se fosse necessário alguma questão com relação ao Irã, ele poderia fazer na
base de navios e não na base de fazer uma...E com
a Rússia estabeleceu um plano de diminuição das armas atômicas.
Então, não há como deixar de reconhecer que o
Obama está no caminho certo. Mas falta muito. Não gostei da decisão na Colômbia. Acho que ali não precisava.
Aquelas bases, aquele aumento ali não precisava.
Gostei do encaminhamento da América Latina
com relação ao que está acontecendo.
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Acho que Obama realmente merece o nosso
respeito. Eu tenho muito carinho por esse homem. Um
negro presidente, sim. O problema é que ele mostrou
na campanha, e está mostrando na presidência, a sua
alma, o seu sentimento.
Alguém diria: mas é americano e ele torce pelos
americanos. E não podia ser diferente. Mas ele está
tendo a grandeza, realmente, de colocar os Estados
Unidos, não como donos do mundo, mas como um
grande país que deve dialogar com o mundo. É o que
ele vem dizendo e é o que ele vem repetindo.
Por isso, acho que é um dia importante para a
humanidade: o dia da escolha do Obama para o Prêmio Nobel da Paz. Isso deve estimular o Lula, heim? O
Lula está sujeito a, ano que vem, ganhar também. Se
o Obama, que ganhou o prêmio, disse que o homem
é o Lula, o cara é o Lula, é bem provável.
Eu ﬁco feliz. Acho que nós estamos num caminho
muito importante. Acho que o Obama está conduzindo
a questão de uma maneira muito profunda.
Quem diria? Mas os Estados Unidos têm alguns
problemas gravíssimos. Repare V. Exª, que é um apaixonado pela questão social, Senador Paim, que há
algumas questões da saúde em que os Estados Unidos estão piores do que o Brasil. São 40 milhões de
norte-americanos que não têm chance nenhuma em
questão de saúde. Não têm ajuda da União, porque
a União não dá ajuda nenhuma. E, não tendo plano
de saúde, azar. Parece mentira, mas, dos países do
Primeiro Mundo, o país que está mais atrasado na
questão da saúde são os Estados Unidos. A França,
a Inglaterra, outros países têm planos sociais, o governo age, mas nos Estados Unidos não. Os Estados
Unidos não têm um SUS ou coisa parecida. O cara
tem que ter o seu seguro e, se não tem o seu seguro,
azar. E são quarenta milhões de americanos que não
têm dinheiro para fazer o seguro. Azar deles. Essa é a
luta, o esforço extraordinário que Obama vem fazendo
para equacionar esse problema.
E é impressionante, Presidente, veriﬁcar que,
de certa forma, o americano é diferente. Essa é uma
luta, mas milhões são contra criar um plano de saúde,
porque esse plano de saúde alguém vai ter que pagar.
Então, os que vão ter que pagar e, segundo a hipótese
de Obama, segundo o que ele defende, os mais ricos
vão pagar. E não são mais de 3% da população – os
ricos – que vão pagar para que os quarenta milhões
tenham um plano de saúde. Há a movimentação. Inclusive a queda de prestígio do Obama foi enorme, porque
ele quer forçar a criação de um plano de saúde.
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Acho isso realmente muito feliz e venho à tribuna
com muita alegria dizer que o mundo deve festejar. E
acho que o Presidente Obama pode realmente ser a
diferença no mundo em que estamos vivendo. Acho
que sim.
Assim como o Bush, nos oito anos, com seu estilo – perdoem-me – maligno, seu instinto doentio, fez
um mal tremendo à história da humanidade; o Obama
pode ser o contrário: pode estimular a humanidade a
caminhar no mesmo caminho.
Reparem o negócio do Iraque: o Bush queria porque queria porque queria abrir uma nova frente contra
o Iraque. Inclusive o embaixador brasileiro tinha resolvido, o Iraque permitia que as forças da ONU, representativas do combate ao aumento de armas nucleares,
pudessem ir lá no Iraque. Os americanos derrubaram
o Presidente brasileiro e hoje está provado que a CIA
mentiu e que o Presidente Bush mentiu, porque o Iraque não estava produzindo armas químicas, e tudo o
que aconteceu foi uma desgraça desnecessária.
O Irã estava indo pelo o mesmo caminho. O Obama conseguiu que a China, conseguiu que a Rússia,
junto com os Estados Unidos, buscassem com o Irã
o entendimento.
E ninguém me prova o contrário: essa aproximação do Brasil com o Irã, esse diálogo que ele vem
fazendo, que muita gente não entende, eu imagino
que é mais ou menos um diálogo com o Presidente
Bush, para o Brasil fazer essa interferência no sentido
de acalmar o Presidente do Irã, para ele entender que
não é hora de pensar em fabricar armas nucleares,
mas é hora de diminuir.
Vive-se esse grande momento, Sr. Presidente, e
eu ﬁco feliz. Eu ﬁco feliz de vir a esta tribuna e dizer
que eu estou contente porque há muito tempo nós esperávamos que os Estados Unidos entendessem que
eles são um grande país no mundo, mas não são o
dono do mundo. E parece que nós estamos chegando
a essa conclusão.
E que bom ver o nosso Brasil, e que bom ver o
Presidente Lula participando dessa nova realidade!
O Brasil, a China, a Índia, como países emergentes,
com a Rússia, que já estava decaída, mas que volta,
fazendo o mundo. E a grande vitória do Presidente
Lula foi exatamente esta: terminar com o tal do grupo dos oito, os sete mais a Rússia, porque eles não
representavam a humanidade, e entrar no Grupo dos
20, onde está o Brasil, onde está a Argentina, onde
estão países emergentes, e esses 20 realmente têm
muito mais representatividade para discutir a história
de humanidade.
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Eu voltarei à tribuna na terça-feira, Sr. Presidente,
apenas para dizer que esse atraso na devolução do
Imposto de Renda é surpreendente.
Eu estava vendo aqui: eu já entrei com sete projetos determinando que a devolução do imposto do
renda fosse feita para, no máximo, sessenta dias. No
Senado, nós já aprovamos três, os quais foram arquivados na Câmara dos Deputados. Depois, um outro
foi aprovado aqui, no Senado, e arquivado na Câmara
dos Deputados. E agora essa decisão. Cá entre nós, é
incompreensível, é irracional, porque são milhões de
famílias que ﬁzeram o seu esquema, que se prepararam com esse dinheiro, e são contas que têm que
pagar e não podem atrasar. Cá entre nós, o Governo
está fazendo um sequestro. O Governo está botando
a mão num dinheiro e está praticando quase aquilo
que foi feito no passado, porque esse dinheiro não lhe
pertence. Ele tinha obrigação de devolver. E, assim,
pura e simplesmente, sem mais nem menos, trancar
e não dizer quando vai devolver é um direito que ele
não tem. É um absurdo o que ele está fazendo. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Simon, nossos cumprimentos pela
sua fala.
Antes de encerrar a sessão, gostaria de informar
à Casa e ao Rio Grande que recebi um documento
do Deputado Federal Henrique Fontana, conﬁrmando
que teremos um hospital regional público na zona de
produção do Rio Grande do Sul, norte e nordeste do
Estado.
Tivemos uma reunião com o Ministro Temporão,
com mais de vinte lideranças da região, e a informação que me chega hoje é que serão, na verdade, duas
bases. Uma delas será em Frederico Westphalen e a
outra, em Palmeiras das Missões.
O hospital deverá atender 400 mil habitantes e 72
Municípios num raio de 100Km. O Ministro Temporão,
então, reaﬁrma esse empreendimento no Rio Grande
e anuncia a garantia de R$3,2 milhões para começar
o projeto técnico.
Cumprimento todas as lideranças do Rio Grande
e, com certeza, o Líder Henrique Fontana pelo grande
movimento feito.
Estive lá com ele, naquele momento, junto com
Deputados e Senadores, e agora vemos conﬁrmada
essa iniciativa do Líder Henrique Fontana com o resultado positivo e o apoio de todas as lideranças do
Estado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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Ofício nº 145/2009 – GLDBAG
Brasília, 8 de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Em conformidade com o Artigo 81 do Regimento Interno do Senado Federal, informo a Vossa Excelência que o Senador Flávio Arns deixa de compor
como membro titular, a partir desta data, a Comissão
de Educação, Cultura e Esportes – CE, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, protestos de estima e consideração. –
Senador !LOIZIO -ERCADANTE Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
Ofício nº 146/2009 – GLDBAG
Brasília, 8 de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Em conformidade com o Artigo 81 do Regimento
Interno do Senado Federal, informo a Vossa Excelência que o Senador Flávio Arns deixa de compor como
membro titular, a partir desta data, a Comissão de Assuntos Sociais – CAS, em vaga destinada ao Bloco de
Apoio ao Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Excelência, protestos de estima e consideração. – Senador !LOIZIO -ERCADANTE Líder do PDT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
Ofício nº 147/2009 – GLDBAG
Brasília, 8 de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Em conformidade com o Artigo 81 do Regimento
Interno do Senado Federal, informo a Vossa Excelência que o Senador Flávio Arns deixa de compor como
membro suplente, a partir desta data, a Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE, em
vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Excelência, protestos de estima e consideração. – Senador – !LOIZIO -ERCADANTE, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
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Ofício nº 161/09 – GLPSDB
Brasília, de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Flávio
Arns para integrar como titular a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador !RTHUR 6IRG¤LIO, Líder do PSDB.
Ofício nº 164/2009-GLPSDB
Brasília, de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Flávio
Arns para integrar como titular a Comissão de Assuntos Sociais, em substituição a Senadora Lúcia Vânia,
que passará a integrar a Comissão como suplente em
substituição ao senador Sérgio Guerra.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador !RTHUR 6IRG¤LIO, Líder do PSDB.
Ofício nº 168/2009-GLPSDB
Brasília, de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Flávio
Arns para integrar, como titular, a Comissão de Direitos

Sábado 10

589

51183

Humanos a Legislação Participativa, em vaga destinada
ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador !RTHUR 6IRG¤LIO, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os ofícios lidos vão à publicação.
A Presidência designa o Senador Flávio Arns
para integrar, como titular, a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa; nos termos do
expediente encaminhado pela Liderança do Partido
da Social Democracia Brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 33
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
PSC - 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*
PTB - Osvaldo Sobrinho** (S)

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
Minoria-PSDB - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
PV - 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*
Minoria-PSDB - Expedito Júnior**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Bloco-PT - Sadi Cassol* (S)
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
(1)

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

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(13)

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

(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: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo final prorrogado: 02/05/2010

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.

outubro de 2009

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

(1,4)

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.
4. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA
Finalidade: Cssão Parlamentar de Inquito, criada nos termos do Requerimento nº 57e 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 ( PSDB, DEM )
(1,4)

Jayme Campos (DEM-MT)

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

(1)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

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

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (PSDB-PR)

(5,6)

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)
Cristovam Buarque (DF)

(1)

(2)

1. João Vicente Claudino (PI)

(1)

PDT

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).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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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 final: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2009

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.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.

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 ( PSDB, DEM )
Senador Jayme Campos (DEM)

(1)

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)

(2)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

Notas:
1. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
2. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
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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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 ( PSDB, DEM )
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

outubro de 2009

ORDEM DO DIA

sexta-feira 9

151

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 ( PSDB, DEM )
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)

(2)

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 (PV)

(1,3)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

PDT
1.
Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
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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
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho
RELATOR: Senadora Kátia Abreu (4)

(4)

Instalação: 16/09/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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 )
Senador Augusto Botelho (PT)

(3)

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).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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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
PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (3)
RELATOR: Senador Geraldo Mesquita Júnior (3)
Instalação: 16/09/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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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 ( PSDB, DEM )
1.
2.
3.
Senador Cícero Lucena (PSDB)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

4. Senador João Tenório (PSDB)
(2)

(1)

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 (PSDB)

Senador Tião Viana (PT)

4. Senador Paulo Paim (PT)

(4,6)

Maioria ( PMDB, PP )
(3)

Senador Almeida Lima (PMDB)
Senador Neuto De Conto (PMDB)

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

(3)

1. Senador Gerson Camata (PMDB)

(3)

2. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)
(3)

(3)

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

(3,5)

(3)
(3)

PTB
Senador Sérgio Zambiasi

1. Senador Romeu Tuma

PDT
Senador João Durval

1.

Notas:
1. 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).
2. 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).
3. Em 10.06.2009, a Liderança do Bloco da Maioria (PMDB,PP)designa seus membros na Comissão (OF. GLPMDB nº 007-A/2009).
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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 (PSC)

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. 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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10) SEPULTAMENTO DOS RESTOS MORTAIS DO
GUERRILHEIRO BERGSON GURJÃO FARIAS
Finalidade: Representar o Senado Federal na homenagem que será prestada durante o sepultamento dos
restos mortais do guerrilheiro Bergson Gurjão Farias, em Fortaleza, Estado do Ceará, no dia 6 de outubro
em 2009.
(Requerimento nº 1.301, de 2009, aprovado em 30.09.2009)
Número de membros: 3
Designação: 05/10/2009

MEMBROS
Senador Inácio Arruda (PC DO B)
Senador Flávio Torres (PDT)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)
Notas:
*. Lida na sessão não deliberativa ordinária de 05.10.2009 a designação dos membros.
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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
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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 )
VAGO

(3)

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).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
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 PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2
PARECER FINAL PRORROGADO: 24.11.20093
1

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.
3
Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
2
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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)

(41)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(35)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

3. João Pedro (PT)

(30)

(29)

(34)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(28)

Inácio Arruda (PC DO B)
César Borges (PR)

(11,33)

4. Ideli Salvatti (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

6. Sadi Cassol (PT)

(32)

(38)

(40)

(37)

(36,72)

(4,31,81,82,83)

7. João Ribeiro (PR)

(39)

Maioria ( PMDB, PP )
(61,67)

Francisco Dornelles (PP)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(58,63)

(64,71)

Gerson Camata (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

(66,69)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,15,55,60)

(54,59)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(53)

Neuto De Conto (PMDB)

(56,65)

1. Romero Jucá (PMDB)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,68,70)

6. Paulo Duque (PMDB)

(1,57)

7. Almeida Lima (PMDB)

(62,78)

(2,57,80)

(62,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
(49)

Eliseu Resende (DEM)

Antonio Carlos Júnior (DEM)

(17,42)

(47)

Efraim Morais (DEM)

Raimundo Colombo (DEM)

(48)

2. Demóstenes Torres (DEM)
3. Heráclito Fortes (DEM)
4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(42)

Adelmir Santana (DEM)

5. Kátia Abreu (DEM)

Osvaldo Sobrinho (PTB)

(13,46,76,79)

6. José Agripino (DEM)

João Tenório (PSDB)

(23)
(25)

(52)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(5,50)
(22)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,26,74)
(27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(23,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

(23)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(43)

(43)
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Cícero Lucena (PSDB)

(42)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(7)

1. Sérgio Zambiasi
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(43)
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PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

Notas:
1. 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).
2. 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).
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 Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. 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).
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 Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. 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).
22. 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.
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 Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
25. 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.
26. 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.
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 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.
29. 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.
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 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.
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32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
33. 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.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
40. 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.
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 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).
43. 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).
44. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
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62. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. 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).
64. 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).
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 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
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 Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. 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).
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).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

2. VAGO

(6)

Expedito Júnior (PSDB)

(9)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(10,12)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(11,13)
(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
10. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
11. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
12. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
13. Vago em virtude de o Senador Mão Santa 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 (PSDB)

(34)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

1. VAGO

(3,19,36,71,82)

2. César Borges (PR)

(35)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(31)
(26)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(29,78)

(33)
(1,2,13)

4. Inácio Arruda (PC DO B)
5. Ideli Salvatti (PT)

(32,76,77,78)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(27,58,61)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(27,59,64)

7. José Nery (PSOL)

(28,30)

(27)
(27,63,65)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)
VAGO

(54,68,73)

(9,56)

(6,48)

(49)

2. Romero Jucá (PMDB)

(55)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(51)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(57,80)

Mão Santa (PSC)

1. Lobão Filho (PMDB)

(50,74,80)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(52,75,79)

(53)

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

(40)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(37)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,41)

Raimundo Colombo (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

(23,44)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(39)

(22,67)

(24)

(7,11,60)

(42,70,72)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)
4. José Agripino (DEM)

6. Expedito Júnior (PSDB)
7. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,38)

(4,43)

5. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(46)

(20,66)
(21,81)
(25,45)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(17,47)

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

outubro de 2009

ORDEM DO DIA

sexta-feira 9

167

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. 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.
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. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
22. 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.
23. 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.
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
26. 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.
27. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
29. Em 16.02.2009, 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).
30. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
31. Em 16.02.2009, o Senador 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.
32. 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.
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
34. Em 16.02.2009, o Senador 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular 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
Heráclito Fortes.
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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 Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
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 Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
49. 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).
50. 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).
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 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. 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).
55. 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).
56. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. 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).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
60. 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).
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, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
67. Em 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).
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).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
76. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Efraim Morais (DEM)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(6)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(2,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(7)

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

(10,12,15)

1. Paulo Paim (PT)

(1)

(9)

PMDB
Paulo Duque

1. Leomar Quintanilha

(4)

(5,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. Gim Argello (PTB)

(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. 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.
3. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. 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).
7. 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).
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 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.
10. 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).
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).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Papaléo Paes (PSDB-AP)

(13)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(5)

(9)

2. João Tenório (PSDB)

(2,3)

(2,11)

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

1. Marcelo Crivella (PRB)

(4)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. Paulo Duque

(12,14,15)

(8)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. João Durval (PDT)

(6)

(7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. 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).
5. 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.
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
9. 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).
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 João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. 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.
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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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 ( PSDB, DEM )
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 (PSC)

1. Wellington Salgado de Oliveira

(2,3)

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).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.

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

(38,71,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,31)

2. Augusto Botelho (PT)

Eduardo Suplicy (PT)
Ideli Salvatti (PT)
João Pedro (PT)

(1,15,16,30)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(38)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(16,36)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(33)

(38)
(39,45,87,88,89)

(16,17,34,70)

5. César Borges (PR)

(32,45)

6. Marina Silva (PV)

(19,37,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(54,65)

Almeida Lima (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Valter Pereira (PMDB)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(58,65)

Gilvam Borges (PMDB)

(62,63)
(57,64,86)

(59,65)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(56,65)

4. Lobão Filho (PMDB)

(5,66,76)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(2,65)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,55,67)

(60,69,78)

(44,61,68)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,65)

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

1. Efraim Morais (DEM)

(51)

Demóstenes Torres (DEM)
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Marco Maciel (DEM)

(42)

(46,82,85)

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

(40)

(24,73,91)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(27)

(49)

(41)

(4,50)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,52)
(25)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(28)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(26,75)

9. Expedito Júnior (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(48)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(27,74)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

2. Adelmir Santana (DEM)
4. José Agripino (DEM)

(14,20)

(47)

(29,72,90)

(7)

1. Gim Argello

(43)

PDT
Osmar Dias

(11,12,23)

1. Flávio Torres

(13,22,53,79,80)

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 Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
12. 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).
13. 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.
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, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
17. 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).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
25. 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.
26. 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.
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 Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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).
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39. 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.
40. 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).
41. 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.
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 Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
44. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
56. 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).
57. 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).
58. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. 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).
63. 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).
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, 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).
66. 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).
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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
69. 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

176

sexta-feira 9

ORDEM DO DIA

outubro de 2009

70. 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).
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 Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
73. 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).
74. 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).
75. 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).
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).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Flávio Arns (PSDB)
Augusto Botelho (PT)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

(32)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(34)

4. José Nery (PSOL)

(34,41,66)

(12,36)

(38)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(37)

(31,76,78,80)

Sadi Cassol (PT)

(1,30)

2. Ideli Salvatti (PT)

(34)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

1. João Pedro (PT)

(34,81,90)

(33,85,86,87)

6. João Ribeiro (PR)

(35,71)

7. Marina Silva (PV)

(35,80)

(35,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(58)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,64,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Gilvam Borges (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

(55)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)

(56)

(59)

(56)

4. Neuto De Conto (PMDB)
5. Valdir Raupp (PMDB)

(63)

(56,83,88)

(62)

(57)

VAGO

(5,9,61,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(54,65)

7. Lobão Filho (PMDB)

(15,17,60)

(53)

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

(4,42)

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

(45)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,44)

3. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Heráclito Fortes (DEM)

(49)

4. Efraim Morais (DEM)

José Agripino (DEM)

(13,46)

Adelmir Santana (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(40)

(29)

Cícero Lucena (PSDB)

(22)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(25,68,74,75)

(24)

(39)

(11,52)
(51,77,82)

(48)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,47)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)
7. Expedito Júnior (PSDB)

(28,69,75,84,89)

8. Marconi Perillo (PSDB)

(27)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(26)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(23)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,50)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(50)

PDT
Cristovam Buarque

(21)

Notas:
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1. Jefferson Praia

(10,20)

(50)
(50)
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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 Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
28. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. 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).
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, 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.
37. 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.
38. 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.
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39. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
40. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
41. 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).
42. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. 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.
44. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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).
51. 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.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. 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).
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, 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).
57. 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).
58. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
64. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, 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 membro 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).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
90. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

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
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Ideli Salvatti (PT)
Paulo Paim (PT)

1. VAGO

(7,13)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

(8,14)

Inácio Arruda (PC DO B)

(16)

Gerson Camata (PMDB)

(3,18)

3. VAGO

(13,14,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO

(7)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

3. VAGO

(11)

(19)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(4)

Marco Maciel (DEM)

2. VAGO

(9)

(1,6,20)

(9)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Cícero Lucena (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5)

(10,15)
(7,12)

PDT
Cristovam Buarque

(7,17)

1. VAGO

(17)

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.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Romeu
Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, a Senadora Ideli Salvatti deixa a suplência e é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
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14. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador Cristovam Buarque deixa a suplência e é designado membro titular do PDT na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
18. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Designação: 22/09/2009

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

1. João Vicente Claudino (PTB)

Inácio Arruda (PC DO B)

2.

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

1. Gerson Camata (PMDB)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

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

1. Flávio Arns (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2.

Alvaro Dias (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Renato Casagrande (PSB)
Marina Silva (PV)
João Pedro (PT)

(26)

(7,26,43,45)

(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)

(40,47)

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

(40)

1. Romero Jucá (PMDB)

(40)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,38)

3. Almeida Lima (PMDB)

(39)

(40)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(40)

(40)

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

(27)

(30)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(33)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

(31)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(34)

4. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(16)

(1,35)
(3,32)

(9,28,44,46)

(4,18)

7. Mário Couto (PSDB)

(14)
(17)

PTB
Gim Argello

(6,29)

1. Sérgio Zambiasi

(29)

PDT
Jefferson Praia

(8,12,36,42)

1. Cristovam Buarque

(13,37,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. 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).
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 Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
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, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. 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.
29. 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).
30. 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).
31. 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.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
33. 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.
34. 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.
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, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
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, 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).
41. 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).
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42. 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).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

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 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 ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

(5,7)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

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
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5.2) 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

(6)

(2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Marina Silva (PV)

1. Fátima Cleide (PT)

(1,2)

João Pedro (PT)

2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

(3)

Valter Pereira (PMDB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-CMA.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para
a Copa de 2014.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA) (2)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (2)
Instalação: 29/09/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Renato Casagrande (PSB)

1. João Ribeiro (PR)

César Borges (PR)

2. João Pedro (PT)

(3)

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

(1)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Almeida Lima (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Heráclito Fortes (DEM)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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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 (PSDB)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)
VAGO

1. João Pedro (PT)

(22,53,60)
(22)

(22)

(3,20,48,49,57)

José Nery (PSOL)

(21)

(19)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(24)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,23,30)

4. Marina Silva (PV)

(23,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(23,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(35,44)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

2. Romero Jucá (PMDB)

(41)

3. Valter Pereira (PMDB)

(40,43)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

4. Mão Santa (PSC)

(34)

(42)

(37,56,58)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(10,12,38)

(33)

(39)

(36,55)

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

(2,29)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(25)

Eliseu Resende (DEM)

(4,28)

VAGO

1. Heráclito Fortes (DEM)

(27)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

(32,51,54)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(31)

4. Adelmir Santana (DEM)

(9,13,26)

Arthur Virgílio (PSDB)

(17)

5. Expedito Júnior (PSDB)

(18,47,59)

Cícero Lucena (PSDB)

(17)

6. Mário Couto (PSDB)

(16)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(17)

VAGO

(8,46)

(1,5)

PTB

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
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 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
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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, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
17. 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).
18. 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.
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, 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.
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. 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, 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.
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 Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
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, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
29. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, 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.
32. 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.
33. 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).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
42. 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).
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).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
60. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

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: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: VAGO

(16)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Paulo Paim (PT)

1. Fátima Cleide (PT)

(5)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)

1. Gilvam Borges (PMDB)

(15)

(3,10)

2.

(6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1,4,11)

Mário Couto (PSDB)

(13)

(7)

2. Papaléo Paes (PSDB)

PDT
Jefferson Praia

(12)

1. Cristovam Buarque

(9)

PTB
Sérgio Zambiasi

(14)

1.

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 Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
6. 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).
7. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
8. 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).
9. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
10. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
11. 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).
12. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
13. 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).
14. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
15. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
16. Em 15.04.2009, o Senador Paulo Paim foi eleito Presidente da Subcomissão (Ofício nº 078/09 - CDH).
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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)

1. Flávio Arns (PSDB)

(47)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)
João Pedro (PT)

2. Marina Silva (PV)

(46,73)

(44,68,85,88)

(40,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(39,72)

4. Magno Malta (PR)

(38)

Roberto Cavalcanti (PRB)

5. Augusto Botelho (PT)

(42,54,70,86,87)

(45,75)

(41)
(22,43,49,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(64)

(6,76,77)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(63)

Romero Jucá (PMDB)

(3,71,74)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

(2)

(19,24,61)
(10,21,62)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Efraim Morais (DEM)

(58)

Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(8,51)

(33,66)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(33)

(37)

PTB
Fernando Collor

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

1. Adelmir Santana (DEM)

(11,53)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,50)

3. José Agripino (DEM)

(18,29,56)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(57)

(23,27,55)

4. Romeu Tuma (PTB)

(52,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(36)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,35,69)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(34)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(48)

PDT
Flávio Torres

(31,60,81,82)

1. Cristovam Buarque

(20,32,59)

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, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
32. 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.
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador 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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
40. 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.
41. 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.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador 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.
44. 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.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
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, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. 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).
61. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. 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).
64. 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).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. 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 Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
70. 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).
71. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
72. 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).
73. 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).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. 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).
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, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
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).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

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

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

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

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

208

sexta-feira 9

ORDEM DO DIA

outubro de 2009

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 )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(9,10)

2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).

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)

(17,34,59)

Fátima Cleide (PT)

(23,66,68)
(19,34,55)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(17)

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

1. Marina Silva (PV)

(17)

4. VAGO

(18)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(21)

6. João Pedro (PT)

(22)

(25)

(24,70,72,73)
(16)

(20)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(50,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(49)

2. Lobão Filho (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PSC)

(8,10,11,46)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,53,71,74)

Valdir Raupp (PMDB)

(26,52)

3. Pedro Simon (PMDB)

(45)

5. VAGO

(54,58)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(47)

(3,6,48)

(44)

(43,63)

6. Almeida Lima (PMDB)

(51,60,64)

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

(36)

(29)

Heráclito Fortes (DEM)

(35)

Osvaldo Sobrinho (PTB)
Kátia Abreu (DEM)

(30,67,69)

(7,37)

Arthur Virgílio (PSDB)

(41,62,65)

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

3. Adelmir Santana (DEM)

(31)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(38)

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

João Tenório (PSDB)

(40,56)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

Fernando Collor

(1,32)

(14)
(15,57,65)

(14,61)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
(33)

(28)

(27)

(13)

(4)

1. Gim Argello

(33)

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, 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).
15. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
16. Em 16.02.2009, o Senador 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.
17. 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).
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador 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.
21. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
23. Em 16.02.2009, 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.
24. 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.
25. 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.
26. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
27. 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.
28. 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.
29. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. 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.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. 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.
33. 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.
34. 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.
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, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
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 Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. 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).
44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
49. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (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 Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
53. 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).
54. 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).
55. 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).
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 Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. 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).
59. 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).
60. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador 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).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC) (56,58)
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)

(23)

Serys Slhessarenko (PT)
José Nery (PSOL)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(7,26)

3. Tião Viana (PT)

(25)

4. VAGO

(27)

(24,50)

(24,54)

(24)

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

(33,43,55,57)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,44)

2. Pedro Simon (PMDB)

(45)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,42)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(46)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(48)

(47)

(41,49,51)

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

(38)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(29)

Marco Maciel (DEM)

(37)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

(36,52,53)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(34)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(30)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(19)

(21)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(22)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,13,17)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(35)

(9,12,32)

(6,14,31)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,39)

1. João Durval

(16,40)

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. 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.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. 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.
26. 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).
27. 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.
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 Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. 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.
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, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
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 Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
37. 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.
38. 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.
39. 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).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. 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).
42. 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).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. 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).
46. 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).
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47. 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).
48. 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).
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).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).

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)
Sadi Cassol (PT)

1. Paulo Paim (PT)

(17)

2. Fátima Cleide (PT)

(19,62)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(17)
(4,6,18)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(20,32,49)

(23,60,61,63,65)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(22,54)

(21,52)

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

(2,11,41,44,59)

(40,43)

1. Romero Jucá (PMDB)

(37,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(36,46)

4. Paulo Duque (PMDB)

(34,50)

(35,39)

(42,47)

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

(26)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(27)

(28)

1. Demóstenes Torres (DEM)

(31)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

Osvaldo Sobrinho (PTB)

(8,10,30,57,58)

4. José Agripino (DEM)

(25)

Expedito Júnior (PSDB)

(15,53,56,64)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,55)

6. João Tenório (PSDB)

(14)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(13,55)
(14)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(3,33)

2. Heráclito Fortes (DEM)

(12)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(29,51)

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 Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. 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.
14. 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).
15. 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.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 16.02.2009, o Senador 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).
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 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.
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. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
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 ao Senador João Pedro.
23. 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.
24. 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).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
28. 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).
29. 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).
30. 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).
31. 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).
32. 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).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. 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).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
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 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).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. Expedito Júnior (PSDB)

(6,7)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. VAGO

(5,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
5. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
6. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (4)
Marcelo Crivella (PRB)

Renato Casagrande (PSB)
Magno Malta (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(19)

2. Flávio Arns (PSDB)

(21)

(22)
(19,52,54)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(20)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(18,41,47)

(18,44)

(18,43)

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

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(37)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34)

2. Romero Jucá (PMDB)

(39)

(35)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(7,10,40)

(8,9,36,46,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(38,42)

(2,53)

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

(30)

(3,31)

(6,12,26)
(23)

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

(24)

(16)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(17,29)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
(25)

(27)
(1)

Cícero Lucena (PSDB)

Sérgio Zambiasi

(28)

(17,29)

(14,49)
(11,17,45)

(5)

1. Fernando Collor

(25)

PDT
Flávio Torres

(13,32,50,51)

1. Cristovam Buarque

(33)

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 Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
24. 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).
25. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
26. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
27. 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).
28. 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).
29. 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.
30. 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).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador 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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. 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).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (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 Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
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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 Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
45. 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).
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).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

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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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 (PSDB-RO)

(5)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 29/09/2009
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).
5. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
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