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Ata da 180ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 13 de outubro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko, e dos Srs. Mão Santa,
Flávio Torres, Inácio Arruda, Cícero Lucena, Romeu Tuma e José Nery
(Inicia-se a sessão às 14 horas, e encerra-se às 20 horas e 48 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, aviso do Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União que passo a ler.
É lido o seguinte:
Aviso nº 1.343-Seses/TCU-Plenário/2009, do
Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União, no
exercício da Presidência, encaminhando, ao Congresso Nacional, cópia do Acórdão nº 2.357, de 2009-TCU
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o
fundamentam relativo ao levantamento de auditoria
realizado na obra de Modernização e Adequação do
Sistema de Produção da Reﬁnaria Gabriel Passos –
REGAP, em Betim (MG) – Estado de Minas Gerais
(TC009.364/2009-9).
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – O expediente que acaba de ser lido
vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 61/2009-EFSUL
Brasília, 31 de agosto de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília-DF
Assunto: Designação de interlocutores para ações de
controle governamental
Exmº Senhor Presidente do Senado Federal,
Com meus cordiais cumprimentos, trago a Vossa
Excelência os informes acerca dos esforços conjuntos
de cooperação enviados pelo Tribunal de Contas da
União, Auditoria-Geral da Nação Argentina, Controladoria-Geral da República do Paraguai e Tribunal de Contas
da República Oriental do Uruguai, no reconhecimento
de um lídimo organismo de controle dos recursos comunitários aportados no âmbito do Mercosul. Nesse
sentido, esclareço que foi estatuída, em 1997, a atual
“Organização das Entidades Fiscalizadoras Superiores
dos Países do Mercosul e Associados – EFSUL”, cuja
Secretaria Executiva encontra-se a cargo do Tribunal
de Contas da União.
Desde a assinatura do Tratado de Assunção, em
1991, por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, foram
tomadas diversas iniciativas de integração, como a
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harmonização de política macroeconômicas, alfandegárias, ﬁto-sanitárias, até a institucionalização de
organismos no Mercosul.
Dentre as iniciativas concretas para o pleno desenvolvimento do bloco regional, destaco a criação, em 2006,
do Fundo para Convergência Estrutural e Fortalecimento
Institucional do Mercosul – FOCEM, com previsão de desembolsos da ordem de 1 bilhão de dólares americanos
em dez anos. São recursos públicos que exigem o devido acompanhamento e nesse sentido as mencionadas
EFS têm se reunido para promover ações conjuntas de
auditoria, inclusive com proposta de ﬁscalização sobre
a aplicação dos recursos do Focem.
Em que pese o fato de atualmente serem realizadas auditorias externas de natureza privada no
Mercosul, encarecemos à Vossa Excelência que as
EFS membros de nossa organização estão plenamente capacitadas, técnica e materialmente, para a
realização de ações de ﬁscalização e que auditorias
independentes e controle externo público não são conceitos excludentes.
Ademais, assim como a Controladoria-Geral da
União, entidade reconhecida como auditoria independente
e aceita por organismos internacionais (BIRD, BID, PNUD,
Unesco etc...) para auditoria de projetos ﬁnanciados com
recursos externos ou de cooperação técnica, nossa organização, já formalmente reconhecida como Subgrupo
Regional da Organização Latinoamericano e do Caribe
de Entidade Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS, também está apta para contribuir em prol da regular e efetiva
aplicação de recursos supranacionais, mediante ações
de cooperação e ﬁscalização, incluindo o exame da legalidade e legitimidade dos recursos orçamentários, além
da análise da eﬁciência e da eﬁcácia na gestão.
Por tais razões, Senhor Presidente, e estando
diante de oportunidade histórica para implementação
de um organismo de controle externo supranacional,
de natureza pública, com larga vantagem na utilização
dos serviços técnicos e operacionais das entidades
membros, com larga vantagem na utilização dos serviços técnicos e operacionais das entidades membros,
com custos menores se comparados aos da contratação de auditorias externas privadas, nos colocamos à
disposição dos organismos do bloco regional para a
realização de trabalhos futuros de controle.
Tendo como paradigma o processo de estruturação do Tribunal de Contas Europeu, inferimos que uma
entidade supranacional de controle dos recursos comunitários do Mercosul não pode prescindir da colaboração
das EFS dos Estados Partes. Com efeito, tal arranjo
encontra-se assentado naquele continente, a teor do
artigo 248 do Tratado que instituiu a Comunidade Européia, a saber, “A ﬁscalização nos Estados-Membros é
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feita em colaboração com as instituições de ﬁscalização
nacionais ou, se estas para isso tiverem competência,
com os serviços nacionais competentes.”
Esse princípio foi consagrado pela Declaração de
Lima da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), no seu artigo 25:
1 – Os organismos internacionais e supranacionais cujos gastos são ﬁnanciados por
cotas dos países membros precisam, como
cada estado, de um controle externo e independente.
2 – [esse controle] deve seguir princípios
similares àqueles que regem o controle superior dos países membros.
3 – para garantir um controle independente, os membros do órgão de controle externo
devem ser escolhidos principalmente entre as
entidades ﬁscalizadoras superiores.
Ante o exposto, é premente a necessidade de
institucionalização do controle público sobre os recursos comunitários do nosso bloco. Para tanto, nossa
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organização tem por objetivo o exercício conjunto da
ﬁscalização governamental, considerando a expertise
e potencialidades de cada EFS, sem olvidar o fato de
que as ações de auditoria devem ser realizadas dentro
dos marcos constitucionais e legais estabelecidos no
âmbito de cada país.
Nesse sentido, solicito o especial obséquio de
Vossa Excelência no sentido de encaminhar a esta
Corte de Contas a relação formal dos Senadores responsáveis pela condução das atividades no âmbito
do Mercosul, com vistas à futura interlocução com a
EFSUL e entidades membros.
Atenciosamente, Augusto Nardes, Ministro do
Tribunal de Contas da União Secretário-Executivo da
EFSUL.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – O ofício que acaba de ser lido vai
à publicação.
Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko. Bloco/PT – MT) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 817
a 820, de 2009, lidos anteriormente, vão à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, tendo
a referida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, prorrogável por igual período, nos
termos do art. 376, III, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – Os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 821 a 827, de 2009, lidos anteriormente, tramitarão
com prazo determinado de quarenta e cinco dias, de
acordo com o art. 223, §1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do inciso III do art. 91 do Regimento Interno,
com a redação dada pela Resolução nº 3, de 2009, do
Senado Federal, os Projetos lidos serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, c, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que deixaram de ser utilizados os números de Projetos
de Decreto Legislativo nºs 789 a 798, de 2009.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – Esgotou-se na última sexta-feira o
prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2009 (nº
3.428/2008, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre
a criação de cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores – DAS,
destinados ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome e à Fundação Nacional do Índio – Funai;
– Projeto de Lei do Senado nº 372, de 2007, de autoria do Senador Renato Casagrande, que autoriza
a União criar a Escola Nacional de Segurança
Pública e Proteção Social;
– Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2008, de autoria do Senador Demóstenes Torres, que altera
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição,
institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências,
para determinar a obrigatoriedade de publicação
pela Administração Pública, no sítio eletrônico
oﬁcial, das respectivas compras, editais de licitação, situações de dispensa e inexigibilidade,
instrumentos de contrato e aditamentos, bem

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

como da intimação de determinados atos da
Administração sujeitos a recurso; e
– Projeto de Lei do Senado nº 258, de 2008, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que insere
inciso VIII no art. 43 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para incluir, entre
as ﬁnalidades da educação superior, seu envolvimento com a educação básica.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, o Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2009, vai à sanção; e os Projetos de Lei
do Senado nºs 372, de 2007; 68 e 258, de 2008, vão
à Câmara dos Deputados.
Com referência ao Projeto de Lei da Câmara será
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 462, DE 2009
Acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para
determinar a convocação de novas eleições
na hipótese de decisão judicial pela impugnação de mandato que atinja o conjunto da
chapa mais votada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral convocará novas eleições caso a Justiça Eleitoral decida
pela impugnação de mandato que atinja o conjunto da chapa mais votada, faltando mais de quinze
meses para o término do mandato.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Visamos, com a presente emenda, contribuir para
o aprimoramento do processo eleitoral brasileiro, repleto de lacunas e imperfeições que requerem mudanças
na legislação concernente ao assunto.
O instituto da suplência foi criado para evitar que haja
vácuos no cumprimento do mandato. De acordo com o §
2º do art. 56 da Constituição, ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem
mais de quinze meses para o término do mandato.
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Decidimos, com a presente proposição, regular
questão especial, relativa à impugnação de mandato
que atinja toda a chapa vitoriosa, conforme por vezes
ocorre após o resultado das eleições. Nesse caso, pensamos que, sem prejuízo do mandamento constitucional
mencionado, a melhor solução é a convocação de novas
eleições, em vez da assunção do mandato pelo segundo
colocado nas urnas. Cremos que a idéia aqui oferecida
homenageia o sistema democrático, fundamentado no
voto popular e concretizado na eleição do mais votado.
A convocação de novas eleições, desde que haja tempo hábil, é a solução mais consentânea com os ideais
que inspiraram o legislador constituinte.
O fator principal nas eleições, em uma democracia, é a vontade do eleitorado. Tal vontade só pode
ser respeitada se, nas eleições majoritárias, o candidato que obtiver o maior número de votos vier a ser,
em qualquer situação, o cidadão que irá representar
a comunidade que o elegeu.
Por essas razões, esperamos dos ilustres Pares
a acolhida da presente iniciativa, certos de que sua
transformação em lei preencherá lacuna existente em
nossa legislação, com dispositivo que se traduzirá em
benefício ao exercício do voto.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA
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II – para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.
Art. 2º Será considerado eleito o candidato a Presidente ou a Governador que obtiver a maioria absoluta
de votos, não computados os em branco e os nulos.
§ 1º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no
último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se eleito o que
obtiver a maioria dos votos válidos.
§ 2º Se, antes de realizado o segundo turno,
ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de
candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes,
o de maior votação.
§ 3º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores,
remanescer em segundo lugar mais de um candidato
com a mesma votação, qualiﬁcar-se-á o mais idoso.
§ 4º A eleição do Presidente importará a do candidato a Vice-Presidente com ele registrado, o mesmo
se aplicando à eleição de Governador.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
....................................................................................

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2009
Acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para
determinar a convocação de novas eleições
na hipótese de decisão judicial pela impugnação de mandato que atinja o conjunto da
chapa mais votada.
....................................................................................
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Disposições Gerais
Art 1º As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito,
Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador dar-se-ão, em todo o País,
no primeiro domingo de outubro do ano respectivo.
Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições:
I – para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal, Senador, Deputado Federal, Deputado
Estadual e Deputado Distrital;

SEÇÃO V
Dos Deputados e dos Senadores
Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou
Senador:
I – investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito
Federal, de Território, de Prefeitura de capital ou chefe
de missão diplomática temporária;
II – licenciado pela respectiva Casa por motivo de
doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse
particular, desde que, neste caso, o afastamento não
ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.
§ 1º O suplente será convocado nos casos de
vaga, de investidura em funções previstas neste artigo
ou de licença superior a cento e vinte dias.
§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente,
far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de
quinze meses para o término do mandato.
§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do mandato.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.360, DE 2009

Fixa o piso salarial do gari e deﬁne
o grau do adicional de insalubridade que
lhe é devido.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O piso salarial proﬁssional do gari é ﬁxado em, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, a
partir de 1º de janeiro de 2011.
Parágrafo único. O piso salarial ﬁxado por esta
Lei será reajustado anualmente pela variação integral
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
calculado, no mesmo período, pelo Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE), ou por outro índice
que venha a substituí-lo.
Art. 2º Presume-se sempre em grau máximo o
adicional de insalubridade devido ao gari.
Art. 3º A violação ao disposto nesta Lei implica
multa de cinquenta por cento sobre o valor devido, que
será revertido ao trabalhador prejudicado.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A proposição que ora apresentamos é uma antiga
reivindicação dos garis.
Apesar de o trabalho de um gari não ser devidamente reconhecido, ele é de fundamental importância
para todos nós. O serviço dos garis – que é justamente
fazer o que muitos não querem – constitui instrumento
imprescindível para a preservação do meio ambiente. E
é desse modo que eles conseguem o próprio sustento, e
se conscientizam cada vez mais dessa importância.
Com efeito, podemos aﬁrmar que esses proﬁssionais, além de manterem a cidade limpa, fazem do próprio
trabalho uma atividade indispensável ao meio ambiente,
como a coleta de lixo, capinagem e varrição.
A ﬁxação em R$1.000,00 como o piso nacional desta
proﬁssão, implica dizer que o mínimo admissível para essa
função seria o pagamento de valor correspondente a dois
salários mínimos, segundo previsão orçamentária.
Esperamos contar com o apoio dos nossos eminentes Pares para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – Os projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal e de acordo com as tradições da Casa, a inserção em Ata de Voto de Aplauso
ao Coritiba Foot Ball Club, de Curitiba, Paraná, pelo
transcurso na data de ontem, 12 de outubro, do 100º
aniversário de fundação do clube.
Justiﬁcação
O Brasil contava, até domingo, com apenas 14
clubes de futebol, localizados em sete diferentes estados, que podiam, orgulhosamente, dizer que têm mais
de um século de existência.
Pois desde ontem, dia 12 de outubro, mais um
clube e mais uma unidade da federação integram o
seleto grupo. Estou me referindo ao Coritiba Foot Ball
Clube, de Curitiba.
O velho “Coxa”, como é carinhosamente chamado
por seus milhares de torcedores, ontem colocou meu
estado, o Paraná, como o oitavo dos que são sedes
dos clubes mais antigos do Brasil.
Fundado a 12 de outubro de 1909, o Coritiba
pode se orgulhar não apenas de sua nova condição de
clube centenário. Mais que isso, ele também construiu,
ao longo desses 100 anos, uma história de sucesso.
Uma história que enche de justiﬁcado orgulho não só
os seus apaixonados torcedores, que não são poucos,
mas todos os paranaenses.
Os paranaenses em geral se orgulham do “Coxa”
porque ele foi simplesmente o primeiro clube, em todos
os tempos, a trazer para o nosso estado o cobiçado
título de Campeão Brasileiro de Futebol.
Esse marco histórico se deu em 1995, gloriosamente, em pleno estádio do Maracanã. No maior estádio
do mundo, o Coritiba Foot Ball Clube conquistou o título
enfrentando um tradicional clube carioca, o Bangu.
O público para a partida decisiva do Brasileirão era de 91 mil espectadores, em sua esmagadora
maioria torcendo pelo adversário. Torcedores dos mais
diversos e poderosos times cariocas haviam se unido
para torcer pelo Bangu, para que o título ﬁcasse no
estado deles.
Os coxas não se intimidaram diante do adversário que jogava em casa e nem de sua ruidosa e empolgada torcida. Em uma partida tensa, que terminava
empatada, o Coritiba conquistou, para o Paraná, numa
não menos tensa disputa de pênaltis, seu primeiro
troféu nacional.
O Coritiba também ostenta outra glória do qual
se orgulham seus torcedores: foi o primeiro clube paranaense a excursionar pela Europa. E de lá sempre
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retornou trazendo na bagagem importantes troféus
conquistados em partidas memoráveis.
Em sua primeira excursão internacional, em 1969,
o clube sofreu algumas derrotas, mas enfrentou de
cabeça erguida poderosos times do Velho Mundo, clubes de expressão como o Hamburgo da Alemanha, o
Bordeaux e o Red Star, na França; e o Feyenoord, da
Holanda, mesmo jogando em casa, tiveram que se
contentar com empates, porque não apresentavam
futebol suﬁciente para derrotar o “Coxa”.
E times ainda mais poderosos, como o Colônia,
da Alemanha; o francês Saint Etienne; e o espanhol
Valência teveram que se curvar ante a superioridade
do futebol paranaense. Amargaram o sabor da derrota em seus próprios territórios. Contra o Valência, por
sinal, o Coritiba fechou a excursão com chave de ouro,
conquistando a vitória pelo placar de 5 a 2.
No ano seguinte, de volta ao Exterior, a conﬁrmação da categoria do clube paraense. Foram dez
partidas, disputadas em Portugal, França, Iugoslávia,
Romênia e Argélia. Os coxas conquistaram quatro
vitórias e tiveram quatro empates, sofrendo apenas
duas derrotas.
Em nova excussão internacional em 1972, a consagração: o time paranaense disputou seis partidas na
Turquia, Argélia e Marrocos, sem uma única derrota.
Com quatro vitórias e dois empates, o Coritiba, ao retornar, recebeu uma rara homenagem: o jornal Gazeta
Esportiva concedeu-lhe o cobiçado troféu “Faixa Azul”,
ao qual têm direito apenas times brasileiros que retornam invictos de competições no Exterior.
Mas as vitórias nos gramados ao Velho Mundo
ou do Norte da África não são as únicas alegrias que
o centenário Coxa tem proporcionado, ao longo dos
anos, à sua legião de torcedores. Por nada menos que
33 vezes, desde que se iniciaram as disputas do Campeonato Paranaense, em 1916, o Coritiba levou para
sua rede o troféu de campeão estadual.
É por toda essa bela trajetória, que, tenho certeza, o Coritiba Foot Ball Club se faz merecedor, por
parte do Senado Federal, desse Voto de Aplauso que
tenho a honra de propor. Homenagem à qual fazem jus
os dirigentes, atletas, torcedores e todos aqueles que,
ao longo dos últimos cem anos, contribuíram para que
se escrevesse na história do futebol brasileiro, essas
maravilhosas páginas de vitórias, realizações e, sobretudo, alegria proporcionada aos aﬁcionados desse
esporte que é a preferência nacional.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 2009. – Senador Alvaro Dias.
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REQUERIMENTO Nº 1.361, DE 2009
Requeiro nos termos do art. 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições da Casa, homenagem de pesar, consistente em
inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação de
condolências à família, pelo falecimento, ocorrido na
manhã de segunda-feira, dia 12 do empresário da área
de entretenimento e pesquisador de Musica Popular
Brasileira Leon Barg, de Curitiba, Paraná.
Justiﬁcação
O Paraná perdeu, na manhã da última segundafeira, uma ﬁgura que conquistou seu lugar na história
do estado e também do Brasil.
Conquistou, convém frisar, exclusivamente graças à sua determinação empreendedora, profunda
e passional dedicação a cultura musica, do País e
muita ousadia. Ele não nasceu no Paraná, mas foi
neste Estado que desenvolveu atividade profícua em
prol da preservação da memória musical do Brasil,
ao fundar, em Curitiba, a Gravadora Revivendo, que
tem como matéria prima do seu trabalho o maior
acervo reunido de música popular brasileira, gravada em 78 rotações.
Leon Barg, ﬁlho de judeus romenos nasceu no
Recife em 1930, mas ﬁxou residência em Curitiba, em
1954, onde conheceu Eva, com quem viria a se casar e ter 3 ﬁlhos, Edson, Lilian e Laís. Era um apaixonado pela música brasileira e deu a mais importante
contribuição para a preservação da memória musical
do País ao criar, há 25 anos, a gravadora Revivendo,
criada em Curitiba mais respeitada em todo o país por
ter editado, primeiro em elepês e depois sob a forma
de CD’s, os mais importantes discos com músicas da
chamada era de ouro, que compreende os anos 30/40.
Ao longo de muitos anos de pesquisa e viagens por
todo o território nacional, Leon Barg conseguiu colecionar mais de 120 mil títulos originais, representam
a maior coleção de discos de 78 rotações do Brasil e
uma das maiores do mundo.
Ao contrário das características da grande maioria
de colecionadores que perseguem intérpretes ou compositores especíﬁcos, Leon Barg assumiu o ambicioso
objetivo de cobrir 100% da discograﬁa nacional produzida em 78 rotações. Gravações de grandes interpretes
como Francisco Alves, Carmem Miranda, Orlando Silva, Carlos Galhardo e Silvio Caldas, têm para o acervo
do colecionador o mesmo valor que um disco de outro
cantor que não obteve êxito de público em que pese o
seu valor. O escopo, pois, da gravadora Revivendo, não
é o de apenas lançar os cantores ou compositores que
tiveram êxito, mas também intérpretes e autores que
não ﬁcaram conhecidos. O objetivo é tornar conhecidas
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para as novas gerações esses que não se tornaram,
populares e ao mesmo tempo preservar a memória da
música popular brasileira como um todo. E nisso reside
um dos maiores méritos da obra de Leon Barg.
E tem mais, mesmo sendo uma empresa, como
outra qualquer, que necessita de vendas para continuar
no mercado, a Revivendo só coloca a venda trabalho
de qualidade. Todos os seus lançamentos vêm acompanhados de um encarte que traz textos biográﬁcos e
ﬁchas técnicas compreendendo autores, intérpretes,
músicos de acompanhamento, data de lançamento e
letras das músicas. É uma autêntica fonte de pesquisa. É assim, com os cerca de 400 títulos já lançados,
entre elepê e CDS, que a Revivendo de Leon Barg dá
importante contribuição para a preservação da memória da música popular brasileira.
Por todas essas realizações e pelo merecido lugar
que conquistou na história da preservação da cultura
musical do País, com toda certeza o inesquecível pesquisador e exemplo de cidadão devotado a nobilitante
causa que abraçou, Leon Barg se faz merecido desta
homenagem por parte do Senado Federal, qual me
sinto extremamente honrado em propor.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 2009. – Senador Alvaro Dias.
REQUERIMENTO Nº 1.362, DE 2009
Requeiro nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal e de acordo com as tradições da Casa, a inserção em Ata de voto de aplaudo
ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, por estar comemorando, nesta
data, 40 anos de regulamentação de suas proﬁssões,
que se deu por meio do Decreto-Lei nº 938, de 13 de
outubro de 1969.
Justiﬁcação
Pode-se tomar como marco da Fisioterapia no
mundo o pós-guerra, na década de 40, mas no Brasil
ela só iria se ﬁrmar 10 anos depois, face ao surto de
poliomelite, na década de 50, que exigiu uma forte atuação ﬁsioterapêutica. Não obstante a sua importância, a
Fisioterapia, contudo, não era regulamentada. Foi, mais
uma vez, graças à atuação de seus proﬁssionais, que
trataram do Presidente Arthur da Costa e Silva, vitimado
por um acidente vascular cerebral, que a proﬁssão viria
a ser regulamentada entre nós. Com efeito, em outubro
de 1969, a Junta Militar que assumiu a Presidência da
República, em face da doença de Costa e Silva, assinou, em 13 de outubro de 1969, o Decreto-Lei nº 938,
que regulamenta a proﬁssão no País.
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São passados 40 anos e a proﬁssão se ﬁrmou na
promoção, prevenção e assistência à saúde em diversos campos, a exemplo de hospitais, clinicas, centros
de reabilitação e escolas, para ﬁcarmos com apenas
estes exemplos. São mais de 200 mil ﬁsioterapeutas,
atuando-nos mais variados pontos deste imenso Brasil
de dimensões continentais, a promoverem à reintegração
do individuo a sociedade, sem duvida, o aspecto mais
importante da atuação ﬁsioterapêutica. Sim, porque,
utilizando-se dos recursos e das ferramentas que são
inerentes ao seu trabalho, a Fisioterapia preocupa-se
com a inclusão social daqueles a que trata, não apenas
sob a ótica econômica, que gera desigualdade, mas
também no que respeita as diﬁculdades funcionais do
corpo humano, capazes de impedir ou ao menos diﬁcultar
uma convivência de igual para igual nos espaços físicos
e sociais. É justo, pois, que ao comemorar os 40 anos
de sua regulamentação, a Fisioterapia, possa gozar de
uma política capaz de ampliar os serviços de Fisioterapia
na rede pública de modo a que os mais humildes não
continuem a serem vítimas da desigualdade adicional
de não ter acesso aos serviços que contribuem para
minorar seus sofrimentos e usufruir uma melhor qualidade de vida. Esse tem sido o escopo das entidades
representativas da Fisioterapia, tendo a frente o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ao
qual o Senado da República, aprovando esse voto de
louvor, presta um pleito de justiça.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 2009. – Senador Alvaro Dias.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.363, DE 2009
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 258, do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado n° 44, de 2009, com o Projeto de Lei do Senado nº 311, de 2009, por regularem
a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
REQUERIMENTO Nº 1.364, DE 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258, do Regimento
Interno do Senado, requeiro tramitação em conjunto do
PLS Nº 44 de 2009, que concede isenção do Imposto
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sobre Produtos Industrializados aos veículos de passageiros e mistos movidos a tração elétrica, com o PLS
nº 364 de 2009, que determina que os veículos leves
híbridos utilizem, além da energia elétrica, apenas biocombustíveis, por versarem sobre matéria correlata.
Sala das Sessões, 30 de setembro 2009. – Senador João Tenório.
REQUERIMENTO Nº 1.365, DE 2009
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 258, do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado n° 158, de 2002, do Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2003 e do Projeto
de Lei do Senado nº 475, de 2007, por regularem a
mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – Os requerimentos que acabam de
ser lidos serão publicados e, posteriormente, incluídos
em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.366, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 40, do Regimento Interno do Senado Federal, enquanto membro da
Comissão de Infra-Estrutura, Transportes, Recursos
Energéticos, Agricultura, Pecuária e Pesca do Parlamento do Mercosul, seja considerada como missão
oﬁcial da Casa, minha participação como palestrante
do Seminário Internacional de Interconexões e Negócios de Geração e Transmissão, no período de 14 a
16 de outubro deste, na cidade do Rio de Janeiro, com
ônus para o Senado Federal.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 2009.– Senador Inácio Arruda.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DO SENADO
FEDERAL, SENADOR JOSÉ SARNEY.
REQUERIMENTO Nº 1.367, DE 2009
Requeiro, nos termos do Artigo 40, do Regimento
Interno, licença dos trabalhos desta Casa no dia 13 de
outubro de 2009, quando estarei representando a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, como integrante da mesa de autoridades,
na sessão solene de abertura do evento de telecomunicações e tecnologia da informação – Futurecom, que
será realizado na Cidade de São Paulo.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 2009 – Senador Flexa Ribeiro.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – Os requerimentos que acabam de
ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 148/2009 – GLDBAG
Brasília, 13 de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, a Liderança do Bloco de
Apoio ao Governo indica o Senador Aloizio Mercadante para membro suplente na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional – CRE.
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.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – A Presidência designa o Sr. Senador Aloizio Mercadante para compor a Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, nos termos
do ofício que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 323/2009-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 7 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Turno Suplementar
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 253,
de 2009, de autoria do Senador Expedito Júnior, que
“Regulamenta a transmissão, a qualquer título, de permissão para a exploração de serviço de táxi.”
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – Com referência ao expediente que
acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário
que ao Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
253, de 2009, poderão ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão, no turno suplementar,
perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela
ordem.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu acho que o Senador
César Borges... Não sei se vai inscrever-se...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – Desculpe-me, Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sem problema nenhum, Srª Presidente. Acho que o Senador Expedito
vai solicitar uma comunicação inadiável.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) –
Isso.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Idêntico a mim. Eu cheguei em primeiro lugar, mas tanto
faz falar em primeiro ou...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Eu
sou o segundo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – Senador César Borges com a palavra.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Peço
a V. Exª para me inscrever para uma comunicação
inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – É o primeiro inscrito para uma comunicação inadiável.
Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Peço
minha inscrição.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – Segundo inscrito para uma comunicação inadiável.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem) – Eu solicito a palavra como terceiro inscrito,
Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slheressarenko.
Bloco/PT – MT) – Senador Papaléo Paes, terceiro inscrito para uma comunicação inadiável.
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Há oradores inscritos.
Dando início aos nossos trabalhos, tem a palavra o primeiro orador inscrito, Senador Cristovam
Buarque.
Logo após, para uma comunicação inadiável, terá
a palavra o Senador César Borges.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem o Brasil
comemorou tradicionalmente tanto o Dia da Criança
quanto o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas, de
uma maneira não tradicional, pela primeira vez, no
Brasil, ontem foi o Dia da Leitura, projeto aprovado,
há algum tempo atrás, pelo Senado, que passou pela
Câmara e que o Presidente Lula sancionou.
Senador Expedito, o Dia da Leitura foi escolhido
junto com o Dia da Criança, exatamente para ver se
conseguimos criar o hábito de que, no Dia da Criança,
o presente seja livro e, até mesmo, quem sabe, um dia,
para nos acostumarmos a, no dia 12 de outubro, presentearmos os amigos com livros. Da mesma maneira
que há o Dia das Mães, o Dia dos Pais, haveria o Dia
da Leitura, com o costume de dar livros aos amigos.
Mas, Srª Presidente, quero perguntar aqui o que
demos de presente ontem às crianças. Foi um dia de
alegria para as crianças, para os pais e de alegria imensa para o comércio. O comércio comemorou, porque
houve uma grande quantidade de presentes comprados, e isso é ótimo. E cada um de nós, tenho certeza,
deu presentes às crianças, ﬁlhos dos amigos, aﬁlhados,
netos. Mas quero saber se demos aos nossos ﬁlhos
aquilo que é o mais importante presente que é possível
dar a uma criança, que se chama “futuro”.
O que ﬁzemos ontem para darmos às nossas
crianças brasileiras um futuro? Será que alguém se lembrou de que a maneira mais importante de presentear
uma criança é dar um meio ambiente? E ﬁco feliz em
ter como Presidenta nesta sessão a Senadora Serys.
Não há presente melhor para o futuro de uma criança
hoje do que o meio ambiente. Que futuro terá a criança de hoje se vai enfrentar o aquecimento global; se,
morando na beira do mar, pode ter sua casa perdida
com a elevação do nível do mar? Com o aquecimento
global e a desarticulação que vai ocorrer na agricultura, ela poderá ter diﬁculdades de alimentação. Com
a crise do meio ambiente, as crianças do futuro terão
menos animais para comemorar, quando os veem, do
que nós, pela extinção de espécies inteiras. As crianças
de hoje terão menos recursos econômicos no futuro. O
petróleo, na velocidade como é consumido, vai acabar,
e outros recursos também. Mais grave ainda: os recursos da vida vão ﬁcar escassos; os recursos da vida,
como a terra, a água, vão ﬁcar escassos.
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Ontem, no Dia das Crianças, teria sido muito importante que cada um de nós déssemos de presente
às crianças o debate em casa sobre o meio ambiente,
à procura de conscientizá-las de que elas têm que lutar
por aquilo que é delas. Ou até mais: quem deu de presente ontem o plantio de uma árvore aos seus ﬁlhos?
Plantar árvores pode ser uma gotinha d’água, mas é
uma gotinha d’água que a gente estaria dando.
Além do meio ambiente, quem se lembrou ontem
de que devemos dar de presente para as nossas crianças, no futuro, um País menos violento? Como será o
País dessas crianças daqui a dez anos, quinze anos,
se a gente não toma hoje as medidas necessárias
para frear essa violência? Seria interessante lembrar,
tratando de dar de presente um futuro à criança, Senador Expedito; que, daqui a dez, quinze anos, se se
continuar nesse ritmo, elas vão ter que viver escondidas, assustadas com sequestros, com assaltos, sem
poderem dormir tranquilamente, a não ser cercadas
de grades fechando a frente da janela, para que não
haja invasões domiciliares para roubo. Esse, o futuro
que a gente vai deixar para as crianças?
Então, o que a gente fez para reduzir a violência? Não apenas sob a forma de mais polícia, porque
as crianças vão ter que pagar o custo de mais polícia.
Cada vez mais, uma maior parte dos recursos públicos terá de ser canalizada para a polícia. Mas, também, o que a gente está fazendo, para acabar com a
impunidade, para fazer a Justiça mais eﬁciente, para
reduzir a desigualdade, que também é uma das causas da violência? O que estamos fazendo para que, no
futuro, as nossas crianças tenham um País em paz?
Esse futuro é um presente que temos a obrigação de
dar para as nossas crianças.
O que estamos fazendo, na tentativa de dar um
futuro melhor para as nossas crianças, para acabar com
a corrupção no País? Porque a corrupção signiﬁca para
as crianças, daqui a dez, quinze anos, se se continuar
assim, um constrangimento; signiﬁca menos recursos
para os projetos sociais, para as suas escolas; signiﬁca
uma indignação maior que vão sentir daqui para frente.
O que estamos fazendo para reduzir a corrupção, que
não é um problema só da política, mas geral?
Quem, ontem, no Dia das Crianças, lembrou a
cada uma delas que o futuro, para ser bom – o futuro
que lhes queremos dar –, exige que haja no Brasil um
processo de respeito mútuo, de punição àqueles que
cometem atos de corrupção; que haja a consciência
de que é preciso votar bem, para evitar a corrupção na
política; que é preciso ﬁscalizar no comércio a corrupção
que existe; e que é preciso ﬁscalizar nas escolas?
E os jovens que em 1992 pintavam as caras e
que agora são pais? O que esses jovens, hoje, já com

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

os seus ﬁlhos, deram de presente às suas crianças, na
luta por um futuro melhor, sem corrupção?
O que nós ﬁzemos ontem, na busca de dar de
presente às crianças um futuro, para reduzir a desigualdade social? Quantos de nós, ontem, em homenagem
aos seus ﬁlhos, para dar-lhes um futuro melhor, tentamos alfabetizar alguém? Quem tentou, ontem, dar
uma ajuda àqueles que precisavam? Quantos de nós,
ontem, em nome das nossas crianças, tentamos lutar
para que o futuro delas não seja aquilo que se está
prevendo, Senador Jefferson Praia, um futuro dividido
entre os que entram e os que não entram no shopping,
os que entram e os que não entram num posto de saúde de qualidade, os que entram e os que não entram
numa escola de qualidade? Que mundo eles terão se
o mundo deles for um mundo dividido, um mundo com
corrupção, com vergonha, com ineﬁciência, um mundo
onde o Brasil seja dividido?
Vou dar um aparte, em breve, Senador Expedito, com muito prazer. Só quero acrescentar um pouco
mais.
O que ﬁzemos ontem para que as nossas crianças recebam de presente um futuro melhor, passandolhes o sentimento de nacionalidade, o amor à pátria,
o gosto pela bandeira, o saber corretamente cantar o
Hino Nacional? Esse é um presente que a gente tem
que dar às crianças, ao lado de tudo que a gente deu,
de brinquedo, de confeito, de chocolate. Mas, o futuro
– o futuro, senhores – é o melhor presente para dar a
uma criança: o futuro sem desigualdade, o futuro sem
violência, o futuro sem corrupção, o futuro sem a desigualdade social brutal.
E ontem era um dia para a gente fazer isso também, embora isso tenha que ser feito todos os dias.
Antes de concluir, Senadora, passo a palavra ao
Senador Expedito e, depois, ao Senador Jefferson.
O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Senador
Cristovam, eu não poderia deixar de me associar ao
pronunciamento que V. Exª faz na tarde de hoje, quando
coloca em dúvida, na verdade, qual foi o presente que
ontem oferecemos ao futuro desta Nação, às crianças.
Eu não poderia deixar de me associar a V. Exª porque
V. Exª sobe à tribuna acho que todos os dias para falar
sobre a criança, para falar sobre a segurança pública,
para falar sobre a educação. Durante esta semana
temos dois dias em que haveremos de discutir nesta
Casa, principalmente, esta questão que acabamos de
comemorar, o Dia da Criança e, no dia 15, o Dia do
Professor. Então, durante esta semana, acho que teremos como debater sobre qual é o melhor futuro para
as nossas crianças. V. Exª faz isso todo santo dia da
tribuna desta Casa. Se o Presidente da República – e
sei que ele não tem tempo para nos ouvir – decidisse:
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“Bom, vou ouvir o Senador Cristovam pelo menos um
dia da semana”, certamente, as ações do Governo
seriam diferentes. Então, eu não poderia deixar de me
associar a V. Exª e de cumprimentá-lo, no momento
em que faz um pronunciamento brilhante, mais um dos
que toda tarde faz – o que nos alegra muito vê-lo na
tribuna do Senado.
(Interrupção do som.)
O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – (...) e aproveitar para registrar aqui a aprovação, hoje, de mais
um projeto na Comissão de Educação, de autoria de
V. Exª, que institui o Dia Nacional do Meio Ambiente,
exatamente chamando a nossa atenção e chamando a
atenção do mundo para essa questão do aquecimento
global. Parabéns.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Eu agradeço, Senador Expedito. E esse foi um projeto
de que V. Exª foi Relator. Aproveito para falar de um
projeto cujo Relator foi o Senador Paim, também de
minha autoria, que deve alegrar muito os professores,
que comemorarão o seu dia depois de amanhã. É um
projeto que assegura vaga nas universidades públicas
aos professores que tenham passado em concurso e
que tenham, pelo menos, três anos de exercício do magistério e desde que o curso seja Pedagogia ou uma
licenciatura. Não é um direito de entrar nas escolas de
engenharia ou medicina, mas, se quer estudar pedagogia ou alguma licenciatura, terá direito...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – (...)
imediatamente. Terá direito porque o vestibular já foi
feito, foi o concurso para ser professor e os três anos
de exercício do magistério.
Eu passo a palavra para o Senador Jefferson
Praia, pedindo, Senadora, um pouco mais de tempo,
porque há ainda o Senador Paim, e eu gostaria de
concluir, embora falte pouco na minha fala.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu pediria aos Srs. Senadores que farão os apartes que restringissem o tempo, porque os
inscritos estão cobrando.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Serei breve, Srª Presidenta. V. Exª, Senador Cristovam, toca no
maior presente às crianças. Qual o maior presente aos
nossos ﬁlhos? Eu digo que temos dois grandes presentes. O primeiro é um presente muito direto a elas,
que é um dos pontos que V. Exª toca muito aqui, que é
a questão da educação e da orientação para a vida. O
outro grande presente, que V. Exª muito bem destaca
nesta tarde, é a questão relacionada ao cuidado com o
nosso Planeta. Este é um dos maiores presentes que
temos para as crianças, para os jovens, adultos e para
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os mais idosos. Portanto, quero parabenizá-lo quando
V. Exª destaca, hoje, o Dia das Crianças como um dia
importante para a reﬂexão. Temos que fazer essa reﬂexão todos os dias, todos os pais, todos aqueles que
têm responsabilidade. O nosso povo tem uma grande
responsabilidade com a sua família, com o seu País
e com a Terra também, um planeta que caminha para
uma situação complicadíssima. Eu, que sou da Amazônia, já sinto muito isso de perto, com uma seca muito grande em 2005 e uma cheia – a maior de todas –
agora, neste ano. Portanto, o cuidado com o Planeta é
fundamental. Para ﬁnalizar, quero dizer que ﬁco muito
contente de fazer parte do PDT e por ter, nas ﬁleiras
do PDT, pessoas como V. Exª. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Obrigado, Senador.
Passo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Professor
Cristovam, é só uma questão de justiça: com muito
orgulho, eu ﬁz o relatório do seu projeto, como Relator ad hoc, mediante o relatório original do Senador
Expedito Júnior.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É
verdade.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Só faço
essa justiﬁcativa. Fiquei muito satisfeito pelo brilhantismo do relatório.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É
verdade. Não ﬁcou claro, na minha fala, que ambos os
projetos foram relatados pelo Senador Expedito Júnior
e o parecer, lido pelo Senador Paim.
Continuando, Senadora, tentando concluir, quero dizer que, se não passarmos aos nossos ﬁlhos o
sentimento de nacionalidade, o amor à Pátria, o gosto pela Nação brasileira, que futuro essas crianças
vão ter, mesmo que a gente resolva os problemas do
meio ambiente, mesmo que resolva o problema da
desigualdade?
Por isso, no Dia das Crianças, a gente tem que
dar de presente o futuro. E o futuro está também na
nacionalidade, nesse sentimento especial de ser brasileiro.
Que futuro eles vão ter se nós não passarmos
para eles o sentimento de solidariedade? Solidariedade com a natureza, solidariedade com os outros, solidariedade com os pobres brasileiros e com os pobres
do mundo inteiro, que sofrem hoje. Esse sentimento
de solidariedade é um instrumento de construção do
futuro e, portanto, é um instrumento necessário para
que as crianças tenham aquilo que nós temos mais
obrigação de lhes dar: futuro. Este é o presente que a
gente tem que dar às crianças: o futuro.
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O que ﬁzemos ontem foi dar presentes para o
imediato, como disse o Senador Jefferson. Isso é bom,
isso não é ruim. Mas também é preciso dar o futuro.
Se nós não ﬁzermos isso, não teremos cumprido com
a nossa obrigação de adultos diante das nossas crianças. Muitos de nós terminam esquecendo isso. Muitos
de nós terminam esquecendo que é preciso, sim, fazer
com que nossas crianças tenham um futuro melhor. Por
isso, nós precisamos dar às crianças a consciência,
precisamos dar a elas o sentimento de indignação com
as coisas erradas do mundo, precisamos passar a elas
o direito que elas têm a um futuro com qualidade.
Eu espero que se, neste ano, muitos de nós não
pudemos fazer isso, não lembramos, não quisemos
fazer isso, que, no próximo ano, a gente lembre que
no Dia da Criança o principal presente a ser dado é
o futuro. E o futuro é construído em cima de diversos
pilares, e a gente pode dar estes pilares: o pilar da solidariedade, o pilar do meio ambiente, o pilar da luta
contra a desigualdade social e, sobretudo, o pilar da
educação.
Vamos dar, nos próximos anos, às nossas crianças o gosto, Senador Papaléo, pela educação para
cada uma delas e de cada uma delas para com todo
o Brasil.
Era isso, Senadora, que eu tinha para passar,
lembrando que se a gente não fez isso este ano, no
próximo ano o número de crianças será maior, porque mesmo que umas pessoas saiam do mundo das
crianças, o número das que entram é muito maior.
Portanto, no próximo ano, vamos dar às nossas crianças, além dos presentes que cada uma delas recebe,
vamos tentar dar um futuro para elas, lutando por um
Brasil melhor.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Cristovam.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para
uma comunicação inadiável. Com revisão do orador.)
– Senadora Serys, que preside esta sessão, Presidenta da sessão que ora se realiza no Senado, Srs.
Senadores, em primeiro lugar, queria, neste momento,
aqui me solidarizar com o Prefeito da cidade de Terra
Nova, um amigo que eu muito prezo. O Prefeito Jajá,
como ele é carinhosamente conhecido pela população
desse Município baiano, foi assaltado, vilipendiado na
sua residência, uma propriedade sua, uma fazenda,
preso com a família, foi espancado e surrupiado em
seus bens.
Isso reﬂete, Srª Presidenta, a realidade lamentável
que vive a Bahia, de violência, onde o Poder Público já
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perdeu inteiramente o controle da ordem pública. Hoje
a marginalidade tomou conta do Estado!
Nesse ﬁnal de semana estive na minha terra natal, Jequié, e o que eu recebi de queixas, inclusive do
Prefeito Municipal Luiz Amaral, é de que a segurança
pública se transformou num dos principais problemas
da cidade.
Jequié é uma cidade importante do Estado, de
mais de 160 mil habitantes, e sofreu a epidemia da
dengue; foi uma das principais cidades acometidas por
essa epidemia, que bateu recorde nacional no Estado
da Bahia, por falta de ação preventiva.
O governo do Estado foi alertado de que deveria
tomar providências e não tomou. E a Bahia hoje é responsável por 40% dos casos de dengue notiﬁcados no
País. Jequié teve perdas de vidas humanas por conta da dengue e também por conta da violência, que
está dia a dia tirando vidas de cidadãos jequieenses.
Inclusive uma pessoa amiga, notário, Artur Pereira, foi
assaltado dentro do seu tabelionato, espancado, e até
hoje sequelas ele tem em função dessa situação.
E assim em todo o Estado.
Hoje, os jornais da Bahia publicam que um comerciante de Vitória da Conquista colocou uma faixa:
“Assaltantes, já fui assaltado três vezes em menos de
20 dias. Por favor, uma pequena trégua!” Essa é a situação lamentável que vive a Bahia. Botou um anúncio
bem grande para os assaltantes. Ele foi assaltado três
vezes em menos de 20 dias: “Por favor, uma trégua!”
Recentemente, saiu na Veja: “Triste Bahia – 19
ônibus incendiados”.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE. Fora do microfone.) – Salvador é a cidade do medo.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Salvador é a cidade do medo, diz o Senador Sérgio Guerra. O policial, lá em Salvador, deixou de ir à procura
do bandido para prendê-lo. Ele é caçado pelos bandidos. Então, eu diria que o que estamos vivendo na
Bahia é um crime organizado contra um governo desorganizado. É o crime organizado contra um governo
desorganizado, Senador Sérgio Guerra. É o que está
acontecendo na Bahia. E ainda o governador achou
por bem chamar de abestalhados todos aqueles que
criticam a segurança pública.
Então eu quero aqui neste momento...
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE. Fora do microfone.) – E os que são assaltados ele chama de quê?
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Os
que são assaltados devem ser desavisados, pelo menos desavisados, porque se permitiram assaltar, que
é o caso do Prefeito Jajá, de Terra Nova, assaltado na
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sua residência, numa fazenda; sua esposa presa, ele
foi espancado e hospitalizado.
Nessa situação, apelar para quem? Lá na Bahia,
nós apelamos muito para Nosso Senhor do Bonﬁm,
em primeiro lugar. Até a Ministra Dilma foi agradecer
ao Nosso Senhor do Bonﬁm a sua recuperação, o que
ela fez muito bem. Vamos apelar ao Senhor do Bonﬁm para nos proteger a todos e vamos eventualmente
chorar no pé do caboclo, porque tem uma estátua do
caboclo no Campo Grande, que representa a miscigenação brasileira que defendeu a libertação da Bahia.
E, quando somos acometidos desse tipo de violência
ou de atos que não se tem como resolver, se chora
no pé do caboclo. É o que se diz na Bahia. Então, só
nos resta essa solução.
Senador Papaléo Paes.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Eu quero
falar a V. Exª que a Bahia deve estar passando pelos
mesmos problemas por que passa o Piauí, aqui muito
denunciado pelo Senador Mão Santa; Pará, também
muito denunciado pelo Senador Mário Couto, e outros
Estados governados pelo Partido dos Trabalhadores.
Então, é uma lástima que, além de a questão da saúde estar totalmente daniﬁcada neste País, nessa nova
gestão, estamos com a segurança pública jogada às
traças e baratas, fazendo com que V. Exª venha hoje
aqui fazer uso desta tribuna – V. Exª que é um homem
equilibrado, moderado – para protestar veementemente
contra a falta de segurança no Estado da Bahia. Então,
quero lamentar profundamente que um Estado que tem
uma grande pujança no turismo esteja passando por
esse desmando por desleixo do governador, que é do
Partido dos Trabalhadores.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) –
Agradeço o aparte de V. Exª. Irei, agora, às 15h, ao
Ministro da Justiça, Tarso Genro. Vou dizer a V. Exª
por que irei lá: foi noticiado que o Ministério da Justiça
não liberará mais recursos do Pronasci para a Bahia,
porque no ano de 2008, de R$42 milhões disponibilizados para o Estado, o Estado só aplicou 4 milhões e
522 mil reais, menos de 11%. E o Ministério da Justiça está dizendo: “Estados ou cidades que aplicaram
menos de 30% não estarão inclusos nos seguintes
da aplicação do Pronasci – Programa Nacional de
Segurança e Cidadania.
Ora vejam, há recursos disponibilizados, mas não
há gestão, capacidade de utilizar esses recursos.
Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – V. Exª disse
muito bem ainda na campanha e depois da campanha
na Bahia, quando muitos aﬁrmavam que o governador
era um pouco lento. Não sei se a palavra era lento,
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mas que ele era meio devagar. E V. Exª está provando.
Como é que, num quadro de guerra civil urbana, de
ameaça coletiva, o governo é incapaz de gastar um
recurso que está posto à disposição do Estado, para
enfrentar, de várias formas, a questão da insegurança? Estamos solidários à sua posição. É isso mesmo.
A gente, que tem formação no Nordeste, está tendo
essa informação. Vários Estados estão fazendo um
esforço para controlar a questão da segurança, e a
Bahia tem piorado. Já foi melhor antes.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito
melhor. Triplicou o número de homicídios por cem mil
habitantes em Salvador.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Era exemplo
de Estado que não tinha esse tipo de problema, como
o meu Estado de Pernambuco tinha e outros tinham.
E agora está nessa situação deplorável. Acho que a
sua voz aqui, como sempre independente e aﬁrmativa,
deve ter a nossa solidariedade e total apoio.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agradeço a V. Exª. Salvador, a capital do Estado da Bahia,
tinha um índice de homicídios, por cem mil habitantes,
que era em torno de 23, 24; hoje, chega a 60. E isso,
especialmente disse aqui o Senador Cristovam, sobre
as crianças e os jovens de 15 a 24 anos, que são as
presas fáceis do tráﬁco de drogas.
Agora, o Governo diz: isso é culpa do tráﬁco de
drogas. E daí? O que eu tenho a ver como tráﬁco de
drogas? O cidadão exige de quem segurança, que é
um direito dele? Exige da autoridade constituída, não
me interessa se vem do tráﬁco de drogas, se vem do
pequeno assaltante, seja o que for, em qualquer terá
que a lei e o policiamento se fazer presente.
Então, vou a Ministro da Justiça para tratar desse
assunto e para pedir que ele reforce a Polícia Rodoviária Federal, porque temos mais de cinco mil quilômetros de estradas federais, que são interligação no País
do Sudeste para o Nordeste, inclusive para o Estado
de V. Exª, Senador Sérgio, e que se houver uma Polícia Rodoviária efetiva e que, lamentavelmente, foram
fechadas delegacias e reduzido o contingente da Polícia Rodoviária da Bahia, se ele for ampliado, se ela
for aparelhada, como alguns Estados estão recebendo, inclusive, helicópteros para fazerem o combate à
criminalidade, que usa as nossas artérias principais,
que são as rodovias federais, é claro que vamos ter
aí a própria Polícia Rodoviária Federal, que está subordinada ao Ministério da Justiça, como elemento
importante do combate à criminalidade, uma vez que,
lamentavelmente, o Governo Estadual não está priorizando esse combate.
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Era essa comunicação que queria fazer a essa
indignação que trago aqui no dia de hoje, Srª Presidenta
Serys, que homenageio como uma mulher, Senadora,
presidindo esta Casa, mais uma vez. É um prazer olhar
para V. Exª e ver a mulher sentada nesta cadeira.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador César Borges.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Valdir
Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srªs e Srs.
Senadores, antes de iniciar o meu pronunciamento,
queria falar rapidamente sobre a transposição dos
servidores do ex-território de Rondônia. Assim como
foram feitas as transposições do ex-território de Roraima, do ex-território do Amapá, o de Rondônia está
chegando tardiamente, mas o velho ditado diz “antes
tarde do que nunca”. Ainda chega em boa hora.
O Senador Expedito tem debatido muito esse
problema aqui. Eu devo relatar esse projeto a partir
de amanhã. Ainda não me foi encaminhado, mas as
informações que tenho são de que o Presidente da
CCJ, Senador Demóstenes, irá encaminhá-lo hoje no
ﬁnal do dia para que eu o relate. E devo me debruçar
a partir de amanhã no relatório.
Quero sentar com todos os presidentes de sindicatos, com toda a bancada, com os Senadores e
os Deputados Federais de Rondônia, para que eu
possa fazer um relatório compartilhado, com corresponsabilidade. Eu não quero correr o risco de que
algumas coisas não saiam bem no relatório, como na
Câmara. As informações que tenho são de que o relatório não contempla os servidores de 1981 a 1991.
E a expectativa é a de que os servidores que foram
contratados neste período de dez anos, entre 1981
e 1991, sejam todos contemplados. Mas não está
muito claro. Os próprios sindicalistas sabem disso,
os consultores da Câmara e do Senado têm também
alertado para isso.
Não quero fazer um relatório atropelado, prometo que o farei em uma semana. Houve uma época em
que o Senador Antonio Carlos Magalhães, quando
presidia a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dizia-me: “Olha, Raupp, vou passar-lhe essa
matéria para você relatar porque você faz relatório rapidamente”. E realmente eu gosto de fazer relatórios
rápidos, mas com segurança. Então, quero pedir uma
semana – que não é muito – de amanhã até quartafeira da semana que vem, para fazer esse relatório,
como já falei, compartilhado com os sindicatos e com
a bancada federal.
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Sobre esse assunto era o que tinha para falar,
Srª Presidente, e entro agora no pronunciamento sobre a Petrobras.
O Brasil vive um momento particularmente favorável na área social e na área econômica. Existe
o reconhecimento internacional de que nosso País
já atingiu o nível de maturidade suﬁciente para ingressar deﬁnitivamente no conjunto de nações desenvolvidas.
A descoberta de grandes reservas de petróleo
pela Petrobras, na camada denominada pré-sal, dãonos a garantia de um futuro promissor para a nossa
economia, desde que continuemos a administrar nossas imensas riquezas com responsabilidade social,
econômica e ﬁscal.
Novos horizontes descortinam-se para a economia brasileira, num conjunto virtuoso de fatores, entre
os quais podemos destacar: política monetária adequada, com inﬂação sob controle; responsabilidade
ﬁscal, com o gasto público perfeitamente compatível
com a receita governamental; existência de reservas
internacionais superiores a US$200 bilhões, o que
nos garante a posição de credores em termos internacionais. E é bom que se diga, Srª Presidente, Srs.
Senadores, que as reservas cambiais brasileiras não
se abalaram perante a crise, elas continuaram na faixa
de US$200 bilhões.
A conﬁrmação de grandes reservas de petróleo
na chamada camada pré-sal representa para nós uma
possibilidade de assegurar melhores condições para
a grande maioria de nossa população, em termos de
educação, saúde, cultura, habitação, alimentação, previdência social e saneamento básico.
Aqui temos de destacar o papel essencial desempenhado pela mais importante empresa brasileira: a
Petrobras, que é responsável não apenas pela produção
de petróleo e seus derivados, mas também por importantes serviços de natureza social e ambiental.
Não há dúvida de que, no processo de exploração dessa imensa riqueza, precisamos levar em
consideração importantes preocupações sociais e
ambientais, pois a exploração do petróleo existente
na camada pré-sal apresenta um sério problema de
natureza ambiental: a concentração de dióxido de carbono de três a quatro vezes superior a de um campo
de petróleo normal.
O Brasil, como nação que exerce importante papel de liderança no plano internacional, precisa dar o
exemplo de responsabilidade ambiental e evitar que o
aumento de nosso bem-estar econômico contribua para
a destruição do meio ambiente e para o agravamento
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do aquecimento global, com o aumento da emissão
de dióxido de carbono.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com satisfação que registro a preocupação permanente e o
empenho da Petrobras em manter uma política e uma
prática responsável em relação ao meio ambiente. Todos nós nos preocupamos com os efeitos negativos e
deletérios da emissão descontrolada de gás de efeito
estufa e suas consequências no processo de aquecimento global. A Petrobras tem consciência de que
não podemos continuar a emitir dióxido de carbono e
outros gases responsáveis pelo aquecimento global na
proporção que tem ocorrido até hoje. A empresa tem
investido fortemente em tecnologias de sequestro de
carbono, como forma de reduzir os efeitos negativos
do aquecimento global.
O Plano Estratégico da Petrobras assumiu formalmente o compromisso de responsabilidade socioambiental, obrigando a empresa a considerar prioritariamente a preocupação ambiental em todos os níveis
de seu processo decisório e administrativo. Os investimentos da Petrobras em tecnologias de sequestro e
armazenamento de dióxido de carbono contribuem diretamente para sua excelência ambiental, para melhoria
de nossa matriz energética e para nosso crescimento
econômico ecologicamente sustentável.
O Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES)
representa um instrumento importante na estratégia
de desenvolvimento de tecnologia da Petrobras, em
que a preocupação com o meio ambiente está aliada a
novas conquistas nas áreas de exploração de petróleo
em águas profundas, recuperação de jazidas, novas
tecnologia de reﬁno, transporte e desenvolvimento de
energias renováveis.
Não há dúvida de que o crescimento com sustentabilidade ambiental se encontra entre as metas e
objetivos da Petrobras, destacando-se a preocupação com a redução da intensidade das emissões de
gases de efeito estufa em todos os seus processos
produtivos.
Os desaﬁos a serem enfrentados pela Petrobras,
para exploração de petróleo nessas novas reservas,
certamente trarão novas descobertas tecnológicas
e a incorporação de um padrão mais elevado de conhecimentos, métodos e processos produtivos, que
nos colocarão em posição privilegiada no panorama
internacional.
E entre esses maiores desaﬁos encontra-se o
desenvolvimento de processos tecnológicos economicamente viáveis, que permitam a separação, o transporte e o armazenamento do dióxido de carbono pro-
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veniente da camada do pré-sal em reservatórios no
fundo do mar.
A Petrobras está ﬁrmemente comprometida com
o desenvolvimento desses processos que garantirão
sustentabilidade ambiental à exploração da camada
do pré-sal.
Isso nos permite, Srª Presidente, assegurar que
a Petrobras dará ao Brasil a certeza de um futuro em
que teremos, ao mesmo tempo, crescimento econômico e responsabilidade ambiental.
E, por falar em investimentos na área ambiental,
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi à Consultoria do Senado que me ajudasse na elaboração
de um projeto para destinar royalties da extração do
petróleo da camada do pré-sal para a preservação
da Amazônia, para o fundo Amazônia Sustentável. Já
que países de outros continentes estão investindo no
futuro da Amazônia, eu tenho certeza de que os Estados que hoje reivindicam os royalties do petróleo do
pré-sal não irão reclamar se um pequeno percentual
desses recursos for destinado ao fundo para a sustentabilidade da Amazônia, para que a mata, a ﬂoresta
amazônica, possa ser tratada como ativo econômico
e não apenas como uma ﬂoresta que pode ser derrubada e queimada.
A partir do momento em que o Governo Federal
começar a tratar a ﬂoresta amazônica como ativo econômico, eu tenho certeza de que as coisas vão mudar
e o desmatamento zero que estamos pregando vai se
tornar realidade.
Encerro este pronunciamento, Srª Presidente,
cumprimentando a diretoria e todos os funcionários da
Petrobras pelo espírito público e pelo excelente trabalho
que estão realizando e que ainda realizarão em prol do
nosso desenvolvimento econômico e social.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Muito obrigada, Senador Valdir Raupp.
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Expedido Júnior. Logo após, pela
inscrição, usará da palavra o Senador Paulo Paim, por
permuta com o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Tem a palavra o Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Serys, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Raupp, que acaba de descer da tribuna, falou
sobre a PEC da transposição dos servidores públicos
do Estado de Rondônia. S. Exª até brincou comigo,
dizendo que subo à tribuna todos os dias para falar
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quase sobre esse mesmo assunto, brincando com o
Presidente do meu Partido, o Senador Sérgio Guerra.
E retorno à tribuna para falar sobre o mesmo assunto: a PEC da transposição dos servidores públicos do
meu Estado, a PEC nº 483.
Antes de essa PEC ser aprovada na Câmara
dos Deputados, Senador Raupp, eu dizia que eu ia
trazer aqui em torno de seiscentos servidores públicos
do meu Estado, para que ﬁzessem a Câmara retirar
esse projeto das gavetas do gabinete ou da mesa da
Presidência da Câmara dos Deputados – esse projeto
está adormecido há quase três anos na Câmara dos
Deputados –, para que pudéssemos fazer justiça à população do nosso Estado, à população do Estado de
Rondônia. E foi aprovada a transposição. Houve a votação de primeiro turno e de segundo turno na Câmara
dos Deputados, mas eis que nos estamos deparando
com um problema. Aqui, V. Exª já falou rapidamente
sobre essa questão, e eu gostaria de aprofundar um
pouquinho.
Hoje, eu estava lendo o jornal eletrônico do nosso Estado, o tudorondonia.com, que traz matéria
com o título: “Transposição: um alerta para possível
‘pegadinha’ no texto aprovado na Câmara”. E é verdade. Esperamos tanto tempo, estamos brigando há
anos por causa da questão da transposição, e, de
repente, o texto aprovado na Câmara dos Deputados não é aquele que vai contemplar a maioria dos
servidores públicos do nosso Estado. É uma pegadinha mesmo, e essa pegadinha tem endereço. Essa
pegadinha não nasceu ali sozinha, não! Foi alguém
que a fez, a mando não sei de quem. Mas a ﬁzeram.
É esse o tratamento que estão dando para nosso
Estado; é esse o tratamento que estão dando para
mais de vinte mil servidores públicos, que estão esperando a aprovação da PEC da transposição dos
servidores públicos.
Senador Valdir Raupp, V. Exª é do Estado de
Rondônia, e tenho a certeza de que, por onde V. Exª
passa, o povo está lhe cobrando a aprovação da PEC,
beneﬁciando os servidores contratados entre 1981 e
1991. O que aprovamos? Nós, não. Qual é o texto que
a Câmara dos Deputados aprovou? Estávamos lá imbuídos do propósito de fazer com que a maioria das
Bancadas – a Bancada do PT, da Fátima Cleide; a do
PMDB; a nossa, da oposição – pudesse encaminhar
o voto “sim”, referendando suas bancadas para que
também encaminhassem o voto “sim”. E isso foi feito.
Mas vejam só a pegadinha! O que foi aprovado no texto constitucional da Câmara? Primeiro, os servidores
municipais... Não sei se os servidores municipais do
Estado do Senador Papaléo também entraram, mas,
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no nosso caso, os servidores municipais contratados
até 1981 serão alcançados, serão beneﬁciados com
a aprovação da PEC nº 483.
Do que mais tratou o texto constitucional na
Câmara dos Deputados? Já vou ceder a palavra a
V. Exª. Aquele texto tratou de mais dois assuntos a
respeito dos servidores estaduais. Primeiro, tratou
da aprovação relativa ao texto da Lei Complementar
nº 41, art. 36. Diz o art. 36 que todos os servidores
contratados para um período de dez anos, ou seja,
entre 1981 e 1991, serão beneﬁciados com a emenda constitucional do Deputado Mauro Nassif que foi
aprovada. Mas o que diz o texto original do Deputado Valverde? Beneﬁcia tão somente os servidores
contratados até 1987. Qual é a diferença? Às vezes,
algum do Senadores pode perguntar: “Mas qual é a
diferença?”. Se aprovarmos o texto beneﬁciando os
servidores contratados até 1987, vamos atender em
torno de nove mil servidores no nosso Estado. Se
aprovarmos o texto constitucional beneﬁciando os servidores contratados até 1991, beneﬁciaremos mais de
vinte mil servidores do Estado de Rondônia. É lógico
que minha matemática – aprendi só a somar – não
é a de dividir e de subtrair. Já que estamos tratando
do assunto da transposição dos servidores públicos
de Rondônia, é lógico que quero beneﬁciar o maior
número possível de servidores públicos e dar a eles
a garantia e a dignidade que lhes foram negadas lá
atrás. Acho que esse é um direito nosso.
V. Exª, Senador Raupp, tem nos ombros agora a
responsabilidade de ser o Relator da matéria. Tenho a
certeza de que V. Exª não vai fazer isso sozinho; V. Exª
deve fazer isso de forma articulada com a bancada e,
principalmente, com os sindicalistas, porque, se não
fossem eles, certamente não teríamos aprovado esse
texto constitucional na Câmara dos Deputados. Certamente, se V. Exª não trouxer todos os sindicalistas
para uma discussão – V. Exª já anunciou aqui que vai
fazer isso –, o texto constitucional não será aprovado
com o interesse da maioria dos servidores públicos,
da classe operária do Estado de Rondônia. Então,
faça isso mesmo, discuta com os sindicalistas, discuta com a bancada, veja o que é possível fazer, nem
que esse processo tenha de voltar para a Câmara dos
Deputados! Temos de corrigir isso. Essa é obrigação
nossa. Não podemos dar um presente de Pirro para
nossos servidores públicos do Estado de Rondônia,
já que esperaram tanto tempo! Não é possível que
façamos isso!
Agora, temos a oportunidade de fazer justiça aos
servidores do Estado e vamos aproveitar sua caneta,
a caneta de Relator, na Comissão de Constituição,
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Justiça e Cidadania e também neste plenário, para
consertar essa distorção.
Ouço V. Exª e, em seguida, o Senador Papaléo.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Quero aﬁrmar, mais uma vez, Senador Expedito, que não vou
fazer desse projeto um cavalo de batalha para campanha política. Quero tratar disso com muita responsabilidade. Não temos o direito de enganar os servidores de Rondônia. Penso que esse erro poderia
ter sido resolvido lá na Câmara. Foi uma bobagem
ter colocado ali servidores municipais. Até tenho, no
Senado, uma PEC, que deixei parada, para esperar
que fosse votada aqui, primeiro, a quantidade maior.
Na verdade, a quantidade de servidores municipais
que poderão ingressar nesse projeto é muito pequena nesse período da criação do Estado. Então, tínhamos de resolver, primeiro, a questão dos servidores
estaduais, que, como V. Exª falou, devem girar entre
quinze e vinte mil, se forem alcançados os contratados entre 1981 e 1991. Depois, seria trabalhada a
questão dos servidores municipais. Mas o que aconteceu na Câmara? Com o afã de alguns Deputados
quererem ganhar mais voto, começaram a inventar,
começaram a colocar emendas. Não precisariam ter
feito isso. Então, esse erro, se é que houve – vamos
discutir isso com a consultoria do Senado –, pode
fazer a lei não alcançar os servidores contratados
entre 1981 e 1991, mas, sim, somente os contratados entre 1981 e 1987. Aí entrariam pouco mais de
oito mil servidores, ﬁcando a grande maioria de fora.
Então, teria sido mais prudente se isso tivesse sido
detectado e resolvido na Câmara dos Deputados.
Mas qualquer mudança que venhamos a fazer para
corrigir esse erro fará voltar o projeto para a Câmara.
Mas vamos discutir isso. De repente, com emenda de
redação, não sei se será possível...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Senador Raupp, quando fui Relator do projeto do mototáxi,
tive a perspicácia, junto com minha equipe e com a
assessoria do Senado, de fazer uma emenda de redação, porque excluíram os mototáxis na Câmara, e
retornei, voltei o projeto à sua originalidade no Senado
apenas com uma emenda de redação.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – É preciso ver
essa questão com a Consultoria.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Isso
foi construído por várias mãos, inclusive pelas mãos
da Presidente.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – A questão
do mototáxi, projeto que tramitava há nove anos no
Senado e na Câmara, não envolve recurso ﬁnanceiro.
Não sei se há diferença, porque esse projeto da trans-
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posição envolve uma cifra um pouco alta de recurso
ﬁnanceiro. Não sei se essa emenda poderia ser feita
pelo Relator ou se deveria... Quer dizer, ela pode ser
feita, mas não sei se precisa voltar à Câmara ou não. A
Consultoria do Senado é que dirá se a matéria precisa
ou não voltar à Câmara, com a emenda, para alcançar
os servidores contratados até 1991.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Mas
essa responsabilidade não pode ser nossa. Ela precisa
ser dividida com os servidores públicos de Rondônia,
principalmente com os sindicalistas.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – É isso que
estou falando. Já conversei com alguns deles esta
manhã e quero fazer uma reunião, possivelmente na
quinta-feira, com todos eles, com todos os Presidentes, porque quero que eles digam que texto devemos
votar. Já que eles acompanharam a tramitação dessa
matéria durante meses ou anos – foram três anos, praticamente – na Câmara, não custa nada eles a acompanharem também, durante uma ou duas semanas, no
Senado, para a gente votar de acordo com a opinião
deles também. Obrigado.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Senador Papaléo, ouço V. Exª.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador Expedito, vou entrar nesse assunto exatamente porque
ele tem muito a ver com o meu Estado, o ex-Território
Federal do Amapá. Vejo que os direitos de Rondônia
estão vindo de maneira muito atrasada. Aqui, juntamente com outros Senadores, V. Exª tem lutado e,
com sua bravura, fez com que, hoje, esse assunto
viesse para a Ordem do Dia, resgatando todo um direito e toda uma luta a favor do Estado de Rondônia.
E se fala isso não somente a favor do servidor, não,
mas, sim, a favor do Estado, porque é muito grande a
sobrecarga que causam esses servidores com que a
União tem obrigação e que hoje são pagos pelo Estado. Nossos Estados do Norte, do extremo norte, não
têm condições econômicas para manter esses servidores, principalmente com os salários dignos que eles
merecem. Então, vejo que é muito justa e necessária
essa causa. E, mais ainda, se houver sensibilidade e
boa vontade por parte do Governo Federal, não haverá empecilho, nem diﬁculdade, para essa etapa ser
vencida por V. Exª, pelo seu Estado. Por quê? Porque o
Governo já demonstrou que tem capacidade de absorver muitos servidores, já criou muitos cargos públicos,
já triplicou o salário de DAS, principalmente aqueles
mais elevados. Então, não seria uma justiﬁcativa dizer
que o Governo não pode absorver vinte mil ou trinta
mil servidores.
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – É um
dever de justiça com os três ex-Territórios: Rondônia,
Roraima e Amapá.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – É justiça.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Eu
gostaria de agradecer o aparte a V. Exª.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – E o de V.
Exª é o mais injustiçado, porque ainda não reconheceram...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Foi
a lei de criação do Estado de Rondônia que serviu
para criar o Amapá e que serviu para criar também o
Estado de Roraima.
Ouço, com a benevolência da Presidente, o Senador Augusto Botelho.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pedimos que seja breve.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Falarei por meio minuto, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – V. Exª já usou praticamente três vezes
o seu tempo, Senador.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador, eu ia reclamar que V. Exª não estava falando
em Roraima nessa coisa toda. Roraima tem de estar no meio também. Ali pessoas foram injustiçadas
e estão aguardando decisão desta Casa em favor
delas. É claro que será posterior à sua, mas quero
lembrar que, em Roraima, nesse mesmo período, um
monte de gente que trabalhava para o Estado e que
ajudou a instalar o Estado e o Território ﬁcou de fora
disso. Então, essas pessoas têm direitos que devem
ser respeitados.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Pagos sem
recursos federais.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Sempre pagos sem recursos federais.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Senador Augusto, Senador Papaléo, esta é a oportunidade de aproveitarmos a discussão do nosso projeto,
o de Rondônia, que está passando aqui agora, que
foi aprovado na Câmara e que veio para o plenário do
Senado, para corrigirmos as distorções feitas em Roraima e no Amapá. Têm V. Exªs a sabedoria, porque
já passaram por isso e, inclusive, podem nos ajudar,
para que possamos corrigir essas distorções na PEC
que vai ser aprovada no Senado.
Eu gostaria de dizer também ao Senador Raupp,
já que deve ser o Relator da matéria, que, na próxima
semana, construindo-se um relatório em conjunto com
a classe, com os servidores, com os sindicalistas do
nosso Estado, é possível que possamos quebrar o in-
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terstício e já votar a matéria na quarta-feira, na CCJ,
trazê-la ao plenário, para fazer a votação de primeiro turno aqui e para, em seguida, realizar a votação
do segundo turno, quebrando o interstício das cinco
sessões, porque isso já foi feito no Senado em várias
outras matérias, inclusive com nossa ajuda. Então, é
possível, quebrando-se o interstício, já na próxima semana – com mais um minuto, concluo, Srª Presidente
–, entregar esse presente aos servidores públicos do
nosso Estado.
Eu queria agradecer ao Governador Ivo Cassol,
ao Vice-Governador João Caúla, aos Deputados estaduais, ao Presidente da Assembleia, Neudir, e, em
seu nome, cumprimentar os 24 Deputados estaduais.
Eu queria cumprimentar a Bancada federal, os oito
Deputados Federais e os três Senadores.
Ninguém vai transformar essa PEC num cavalo
de batalha, como disse o Senador Valdir Raupp, fazendo isto aqui de trampolim político. Sou o primeiro
a não permitir que isso aconteça, porque queriam
empurrar isso aqui para ser aprovado no ano que
vem, certamente porque o próximo ano será um ano
eleitoral, um ano de política em nosso Estado e em
todo o Brasil. Queremos que seja aprovada ainda
neste ano no Senado e que seja aprovada beneﬁciando os servidores contratados de 1981 a 1991,
para que não frustremos os servidores públicos do
nosso Estado.
Eu gostaria, Srª. Presidente, ao ﬁnalizar, de pedir que V. Exª autorizasse a transcrição de toda essa
matéria que foi feita pelo jornal eletrônico tudorondonia.com, o correio eletrônico do nosso Estado. Eu
gostaria de destacar, Srª Presidente Serys, que, só
para a matéria “Transposição: um alerta para possível
‘pegadinha’ no texto aprovado na Câmara”, houve 58
comentários, ou seja, 58 internautas deram palpites,
falaram, conversaram sobre o que foi aprovado na
Câmara dos Deputados e pediram que, pelo amor de
Deus, o Raupp, a Fátima e eu corrigíssemos, no Senado, essa distorção aprovada, dando aos servidores
do nosso Estado não um presente de grego, não uma
vitória de Pirro, mas, sim, dignidade, com a aprovação
da PEC da Transposição, beneﬁciando os servidores
contratados de 1981 a 1991.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EXPEDITO JÚNIOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Expedito Júnior.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Paulo
Paim. Logo após, pela Liderança do PP, o Senador
Francisco Dornelles.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim, pela inscrição.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, quero falar um
pouco sobre a produção de uva, vinho e derivados no
Rio Grande e no Brasil.
Srª Presidente, grande parte das vinícolas gaúchas iniciou o ano com otimismo, investindo em tecnologia e ampliação de suas unidades. Essa disposição
deve-se ao crescimento do consumo interno de suco
de uva e, também, de espumantes.
Confesso que vejo com bons olhos a união de pequenos produtores em cooperativas, com o objetivo de impulsionar a produção, como propõe a própria Fecovinho.
Um desses projetos, a que estamos dando total apoio, Srª Presidente, é o da Central Cooperativa
Nova Aliança.
Destaco, aqui, que o comércio de sucos de uva
cresceu em torno de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Já os espumantes nacionais
aumentaram as vendas em 20%.
É uma boa notícia para o setor, que amarga, infelizmente, elevada carga tributária e, com isso, padece.
Srª Presidente, com o objetivo de controlar as
distorções do mercado, a Câmara Setorial do Vinho e
Derivados – onde estive, recentemente, falando sobre
esse tema –, formada por mais de 20 entidades, quer
um amplo debate sobre o tema. “Como está não dá
para ﬁcar”, expressou um dos líderes do setor, o exDeputado Federal Hermes Zanetti.
Temos de impedir o contrabando, a falsiﬁcação,
a adulteração e a própria sonegação.
A decisão sobre o tipo de controle ﬁscal, entendo
eu, não é consenso, nem mesmo entre as entidades
que formam a Câmara Setorial. É claro que isso tem
gerado uma grande polêmica. Por exemplo, o Presidente da União Brasileira de Vinícolas Familiares e de
Pequenos Vinicultores – Uvifam, Luiz Henrique Zanini,
diz que não aceita nenhuma medida que vise aumentar
a burocracia e onerar ainda mais o produto.
Srª Presidente, a cadeia da uva e de seus derivados é um dos gigantes da economia gaúcha. Só no Rio
Grande do Sul, emprega em torno de 100 mil pessoas,
sendo que a maior parte delas são viticultores.
Uma questão relevante para o setor é a carga tributária. O nosso vinho paga em torno de 53% de impostos, enquanto os produtos vindos do Mercosul pagam,
em média, 20%. Aí, é uma concorrência desleal.
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Na China, o vinho é praticamente isento – não
paga imposto – e, na Europa, varia numa média de
18%. Ou seja, a China não paga, a Europa paga 18%,
o Mercosul paga 20% e nós pagamos 53%.
Outra questão enfrentada pelo segmento é o descaminho, como é dito. A grande extensão de nossas
fronteiras torna difícil a ﬁscalização pela própria Receita
Federal. Assim, a entrada de produtos sem qualquer
conferência estatal acontece em grande quantidade.
Queremos debater, Srª Presidente, questões que
se referem à produção nacional de vinho e derivados.
Nesse sentido, apresentei requerimento para realização de audiência pública na Comissão de Assuntos
Sociais. Temos que fazer um amplo debate sobre a
produção de uva, vinhos, sucos, rótulos, selo ou não,
importação e exportação. A intenção é criar um espaço
dentro do Senado para debatermos tema tão importante como esse.
Srª Presidente, quero ainda destacar que já vim
à tribuna em outros momentos para comentar uma
questão que sei que V. Exª defende com muito carinho,
que é a agricultura familiar.
Lá no Rio Grande do Sul, a agricultura familiar foi
um dos destaques da nossa Expointer, que é a maior feira
do agronegócio da América Latina, realizada no Parque
de Exposições Assis Brasil, na cidade de Esteio.
Esse setor da economia disponibilizou 166 estandes. A comercialização bateu todos os recordes e
chegou a R$1,03 milhão, cerca de 30% a mais se comparado com o ano anterior. São números gratiﬁcantes.
Mostram que os bons ventos chegam a esse setor graças à política implantada pelo Governo Lula.
Srª Presidente, é a primeira vez que a agricultura
familiar é retratada nas pesquisas feitas pelo IBGE da seguinte forma: a agricultura familiar emprega quase 75% da
mão de obra no campo e é responsável pela segurança
alimentar dos brasileiros, produzindo 70% do feijão, 87%
da mandioca e 58% do leite consumido no País.
Foram identiﬁcados 4.367.902 estabelecimentos
de agricultura familiar, que representam 84,4% do total (ou seja, 5.175.489 milhões de estabelecimentos),
mas ocupam apenas 24,3% (ou seja, 80,25 milhões
de hectares) da área de estabelecimentos agropecuários brasileiros. Apesar de ocupar apenas um quarto
da área, a agricultura familiar responde por 38% do
valor da produção.
Srª Presidente, mesmo cultivando uma área menor, a agricultura familiar é responsável por garantir a
segurança alimentar de grande parte do nosso País,
gerando os principais produtos da cesta básica consumidos pelos brasileiros. O valor bruto da produção na
agricultura familiar é de R$677,00 por hectare/ano.
Só em 2006, a agricultura familiar foi responsável
por 87% da produção nacional de mandioca; 70% da
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produção de feijão; 46% do milho;38% do café; 34%
do arroz; 58% do leite; 59% do plantel de suínos; 50%
das aves; 30% dos bovinos; e, ainda, 21% do trigo.
O número de pessoas ocupadas na agricultura
familiar é de 12,3 milhões de trabalhadores (74,4%
do total de ocupados no campo). De cada dez ocupados no campo, sete estão na agricultura familiar, que
emprega 15,3 pessoas por 100 hectares. Dois terços
de ocupados no campo são homens; mas o número
de mulheres aumenta e é expressivo: 4,1 milhões de
trabalhadoras estão na agricultura familiar.
Srª Presidente, no próximo sábado estarei no
Encontro das Mulheres Camponesas lá em Palmeiras,
no interior do Rio Grande do Sul.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Perto de Cruz Alta.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Perto de
Cruz Alta.
As mulheres também são responsáveis pela direção de cerca de 600 mil estabelecimentos de agricultura familiar.
Para concluir, Srª Presidente, digo ainda que, a
partir do Plano Safra do Governo Federal para a agricultura familiar, o pequeno agricultor passou a contar
com mais recursos, que permitem dar créditos facilitados com taxas de juros mais baixas e prazos especiais
de pagamento. O número de contratos no Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar –
Pronaf foi de 950 mil para 1,55 milhão; ou seja, mais
de 600 mil famílias de agricultores familiares tiveram
acesso à política de crédito.
O Governo Federal também criou o seguro da
agricultura familiar, uma reivindicação histórica dos
movimentos sociais brasileiros.
É importante dizer que a agricultura familiar tem demonstrado sua capacidade de geração de emprego e renda
e, consequentemente, a ﬁxação do homem no campo.
Destaco ainda, Srª Presidente, que ﬁquei sabendo, hoje pela manhã, que, no debate realizado – um
bom debate – na Comissão de Agricultura da Casa, o
Ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, deu ênfase à importância da agricultura familiar,
mas, ao mesmo tempo, destacou a chamada grande
agricultura, ou “agricultura de escala”. Segundo Cassel,
“não há conﬂito” entre as duas maneiras de produção
no campo. Diz ele: “Tão importante é a produção do
pequeno como também é a do grande” e concluiu dizendo que o Governo Federal apóia os pequenos, os
médios e os grandes produtores.
Para terminar, Srª Presidente, quero que considere
– e não vou lê-la – na íntegra, esta matéria do Correio
Braziliense chamada “Última cartada”. Eu não quero
entrar no mérito do título, quero apenas dizer que me
preocupei um pouco, porque diz a matéria que poderá
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haver uma desoneração da folha de pagamento de até
R$20 bilhões da contribuição do empregador para a Previdência. Peço que se registre nos Anais, porque canso
de ouvir o discurso de que a Previdência está falida. Se
está falida, como é que vou desonerar em R$20 bilhões
a contribuição do empregador para a Previdência?
Mais uma vez, eu não tenho nada contra, porque
digo que a Previdência não é deﬁcitária; é superavitária. Então, esse é mais um argumento para aqueles
que dizem que ela é deﬁcitária. Como é deﬁcitária se,
vamos dizer, o empregador vai deixar de pagar R$20
bilhões? Ao passo que com o projeto dos aposentados, que teríamos um gasto de R$6 a R$7 bilhões,
daí, não dá! Então, para aqueles mesmos críticos dos
nossos projetos, que olhem essa matéria do Correio
Braziliense, que diz que dá para tirar R$20 bilhões da
Previdência sem nenhum probleminha, e a Previdência
continuaria... Aí, então, é superavitária, porque não poderia ser deﬁcitária. Como é que eu tiro R$20 bilhões e
ela é deﬁcitária? Seria uma enorme contradição.
Então, apenas peço a todos – somos críticos permanentes da Previdência, de que ela está falida – que
leiam essa matéria.
Aqui está, em letras garrafais –, dizendo que a
economia, tranquilamente, pode se dar ao luxo de dizer
que o empregador pode deixar de pagar R$20 bilhões
para a Previdência. E dizem que será ainda neste ano.
Eu só espero que os projetinhos que aprovamos, tais
como o ﬁm do fator e o reajuste dos aposentados, que
dizem que pode dar R$7 bilhões... Bom, se podem tirar R$20 bilhões, vamos dar R$7 bilhões para os aposentados, porque ainda sobram R$13 bilhões, não é,
Senador? Se estão dizendo que podem tirar R$20...
Então, são essas coisas que não entendo. São críticas
duras quando se apontam caminhos para os aposentados. Mas os mesmos que fazem essas críticas – que
são grandes articulistas – não dizem nada quando sai
uma matéria de que a Previdência pode se dar ao luxo
de deixar de receber R$20 bilhões. Aí, não dá! A minha esperança é de que tirem os R$20 bilhões, mas
que dêem para os aposentados o reajuste conforme
o Senado aprovou, e o ﬁm do fator, acompanhando o
crescimento do PIB.
Era isso.
Obrigado, Srª Presidente. E obrigado também
pela tolerância.
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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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
Pela Liderança do PP, o Senador Francisco Dornelles usará da palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, idealizada e implantada pelo
Presidente Getúlio Vargas, a indústria siderúrgica brasileira foi concebida pelo Estado brasileiro, que foi fundamental para permitir o seu desenvolvimento inicial.
Contando com abundante fonte de minério de
ferro, a siderurgia brasileira foi aos poucos abrindo espaço no mercado para se colocar entre os principais
produtores e exportadores mundiais de aço.
O aumento da participação do aço brasileiro no
mercado mundial, ainda que incentivado pelo desaquecimento da economia brasileira, especialmente ao
longo da década de 80, foi fundamental para o desenvolvimento da competitividade dos produtos siderúrgicos e das produtoras nacionais.
Embora a abertura comercial do início da década
de 90 tenha trazido à tona as fragilidades do modelo
administrado pelo Estado, o processo anterior permitiu à indústria siderúrgica estar mais preparada para
enfrentar a nova realidade de maior pressão competitiva dentro do próprio mercado brasileiro frente aos
competidores internacionais.
Ao longo da década de 90, o setor siderúrgico
brasileiro foi totalmente remodelado. Primeiramente, no
início da década, por meio do processo de privatização
das indústrias produtoras. Em segundo lugar, o setor
siderúrgico passou por um processo de consolidação
por meio de fusões e aquisições.
Mais recentemente, o aumento da demanda interna,
especialmente a partir do Plano Real, representou uma
volta à maior relevância do mercado interno, que passou
a consumir a maior parte da produção nacional de aço.
Vale notar, Srª Presidente, que, entre 1994 e 2000,
o setor investiu US$14 bilhões principalmente em modernização do parque produtivo, redução de custos e
responsabilidade ambiental e social.
Como resultado desse longo processo, a indústria
siderúrgica brasileira é, hoje, completamente privatizada, moderna e internacionalmente competitiva.
Em números de 2008, consolidados pelo Instituto Aço Brasil (IABr), o Brasil tem uma capacidade
instalada de produção de 41,5 milhões de toneladas/
ano de aço bruto, contando o parque produtivo com
26 usinas.
O Brasil é, atualmente, o 9º maior produtor mundial de aço, sendo o primeiro na América Latina. O País
é o 15º maior exportador mundial de aço (considerando as exportações diretas), exportando para mais de
cem países. Em termos líquidos, o País é o 5º maior
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exportador líquido de aço, sendo responsável por um
saldo comercial de aproximadamente US$4,4 bilhões,
equivalente a 17,6% do saldo comercial.
O setor conta com aproximadamente 120 mil colaboradores, o que demonstra sua enorme importância
para a economia e desenvolvimento do País.
A indústria siderúrgica nacional, a despeito de questões tributárias e relacionadas ao chamado “Custo Brasil”, é
reconhecidamente eﬁciente e competitiva. Apesar disso, as
produtoras siderúrgicas nacionais têm sido enormemente
afetadas em suas vendas no mercado interno por práticas
desleais de comércio. Veriﬁca-se um aumento signiﬁcativo
nas exportações ao Brasil de produtos siderúrgicos com
preços distorcidos pela prática de , especialmente quando
originários da Ásia e do Leste Europeu.
Não têm sido raros também os casos de prática
de subfaturamento nas importações de produtos siderúrgicos, causando prejuízo ao erário e aos produtores nacionais, que veem suas vendas substituídas
indevidamente por produtos com preços artiﬁcialmente
competitivos.
Nesse sentido, a indústria tem atuado junto aos órgãos competentes, fornecendo informações relevantes
no sentido de colaborar e facilitar o trabalho de análise
e acompanhamento das importações do setor.
Cabe, portanto, ao Governo brasileiro, principalmente pela Secretaria de Comércio Exterior e pela
Secretaria da Receita, adotar uma política efetiva de
acompanhamento das importações de produtos siderúrgicos, visando garantir uma competição justa e
saudável no mercado brasileiro entre produtos nacionais e importados.
Não se trata de defender o protecionismo, pois a
indústria siderúrgica brasileira é eﬁciente e competitiva,
não necessitando de meios artiﬁciais para enfrentar
seus concorrentes. O que se defende, Srª Presidente,
é que uma indústria vital como é a siderurgia brasileira, geradora de empregos, divisas, desenvolvimento
tecnológico e econômico, de importância fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de nosso
País, possa concorrer frente às importações sem práticas desleais de comércio e sem artifícios indevidos
e ilegais que distorcem e inviabilizam a justa competitividade de mercado.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Sr. Senador.
Eu passo a Presidência ao Senador Flávio para
que eu faça uso da palavra por permuta com o Senador Mozarildo Cavalcanti.
A Sr. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Flávio Torres.
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O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) –
Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o início da nossa sessão hoje foi marcado pela
palavra do primeiro orador, educador e Senador Cristovam, que lembrou a todos nós o dia de ontem, o Dia
da Criança, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia da
Leitura. Ele fez um arrazoado muito interessante, que
chamou a minha atenção, pessoalmente, com relação
a um problema que nós achamos – tanto ele, quanto eu
e muitos de nós – da maior relevância para o Planeta
Terra, que é a questão das mudanças climáticas.
Muitos de nós achamos que, às vezes, jogar uma
latinha de refrigerante na rua não tem importância, que
jogar um copo descartável num lugar indevido não tem
importância, que cortar uma árvore, jogar lixo no mar
ou no rio, que nada disso tem importância.
É aquela velha história: o oceano existe porque
gotinha por gotinha d’água o constitui. Então, tudo o
que nós ﬁzermos que maltrate a natureza, com certeza, fará com que a natureza se rebele contra nós. E
ela é brava, ela é muito brava. Os , os Katrinas e Santa
Catarina estão aí. Talvez nós aqui no Distrito Federal,
eu em Mato Grosso pensemos: “Mas aqui nem mar
há. Qual o problema? Nós não vamos ter problemas
dessa ordem”. Podemos ter e talvez mais ferozes do
que os próprios Katrinas ou . Não será invasão de mar.
Mas existem outras formas tão violentas ou mais ainda
que podem nos atacar.
Então, a corresponsabilidade é de cada um de
nós. Cada um de nós adultos, cada um de nós jovens,
das nossas crianças, que precisam ser orientadas, no
dia a dia da sua família e da sua escola, pela educação
no sentido de que a proteção do meio ambiente é uma
causa de cada um de nós, dos menores aos maiores
atos... Mas nós voltaremos a falar desse assunto em
um outro momento.
Hoje, cumpro o compromisso que tinha assumido
com os meus amigos e as minhas amigas do Município
de Alto Taquari, que me homenageou há poucos dias
com o honroso título de cidadã. É terra de um povo
hospitaleiro e trabalhador, que ﬁca no extremo leste
mato-grossense, entre duas grandes bacias ﬂuviais: a
da Prata e a do Tocantins. Bonito mesmo em Alto Taquari é seu povo, que recebe sempre seus convidados
com muita alegria, com muita confraternização.
Convido todos os brasileiros e brasileiras a visitar
Alto Taquari e constatar o que estou aﬁrmando.
Participei de uma sessão solene na Câmara Municipal para receber o título de cidadã taquariense e participei
também da entrega de moção de aplausos e congratulações por bravura aos policiais militares de Goiás, Mato
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Grosso do Sul e Mato Grosso que lá foram homenageados
por ocasião de terem participado de forma integrada as
Polícias dos três Estados, num grande, quase cinematográﬁco assalto que houve na cidade há poucos meses.
As Polícias dos três Estados levaram dez dias, inclusive
tocaiados nas matas, para conseguir debelar o assalto
e realmente prender os assaltantes.
Nessa cerimônia foram entregues aos Comandantes Militares e ao Delegado de Polícia local, Dr. João Borges, moções honrosas de agradecimento pelo empenho
e trabalho realizado no desfecho desse assalto.
Agora, com muito orgulho, também sou cidadã
de Alto Taquari, nesse gesto generoso do meu querido
amigo Fábio Garbujo e do meu grande companheiro
Marco Aurélio. Esse título foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores e Vereadoras e representa muito
em minha biograﬁa. Agradeço, realmente, essa deferência, que guardarei comigo para sempre.
Saúdo também, aqui, o Capitão Fernando, Comandante de Polícia da região.
Aliás, um dos momentos mais emocionantes que
vivi em Alto Taquari foi ter participado da inauguração do
Centro Educacional Infantil Professora Maria Auta de Medeiros, um prédio moderno, muito bonito e importante para
nossas crianças, como, aliás, tudo em Alto Taquari.
A família da professora Maria Auta, emocionada,
lá esteve assistindo a tudo o que foi dito e às homenagens feitas a respeito de todos os feitos de Dona
Maria Auta. Dona Tica, sua ﬁlha, representou a família
e falou do trabalho que há dezenas de anos realizou
a professora Maria Auta.
Esta semana, temos o Dia do Professor, e faço
aqui a minha homenagem aos professores de Mato
Grosso também em nome de Maria Auta, que há quarenta anos dava aula, era a merendeira, era a faxineira da escola e fazia todos os trabalhos além daqueles
pertinentes, não importando as diﬁculdades com que
convivia à época, lá no Município.
O que nos chama a atenção em Alto Taquari é
a união da classe política. É o Prefeito Maurício e os
Vereadores e as Vereadoras dos mais diversos partidos, trabalhando em prol do desenvolvimento do Município, desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental. É bonito ver que lá eles esquecem as
divergências políticas e se unem de fato.
Exemplo disso foi a construção dessa escola,
que contou com o empenho decisivo do ex-Prefeito
Lairto Sperandio. Lairto Sperandio não estava preocupado se o Prefeito que assumiu, que estava assumindo, era Maurício. Ele simplesmente ajudou da forma
como pôde, e isso foi decisivo para que esse centro
educacional – é um centro educacional fantástico –
fosse realmente construído no tempo recorde em que
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foi, nas condições em que foi construído. Parabéns ao
Maurício, parabéns ao Lairto.
Agradeço especialmente ao Prefeito Maurício de
Sá, que, aliás, nos emocionou com seus agradecimentos. Obrigada, Prefeito Maurício e a sua esposa, pela
imensa generosidade.
Da solenidade na Câmara Municipal, agradeço
as presenças de todos e todas, registrando as participações do Ilmº Dr. Wagner Plaza, Juiz de Direito da
Comarca de Alto Taquari; do Vereador Ariovaldo, do
DEM; da Vereadora Cristine, uma mulher de discurso
determinado e ﬁrme; do Vereador Eudes, do PSB; do
João Fábio, do PSDB; do Marco Antonio, do PDT; do
meu companheiro Vereador Marco Aurélio, ﬁgura importantíssima e nosso guerreiro pelas boas causas; do
meu amigo querido, o Vereador Mário Donizetti, do PR;
da Vereadora Vânia Regina. Vânia, você, que preside
a Câmara, é uma Vereadora do DEM, mas estava lá,
ﬁrme, colocando sua postura de mulher consciente
diante da Presidência da Câmara de Vereadores do
nosso Município de Alto Taquari. Agradeço ainda a presença do Zulmiel Barbosa, do PSB; enﬁm, de todos e
todas que participaram. Que Deus os proteja, a todos
e todas de Alto Taquari. Sou taquariense de fato e de
direito, com muito orgulho.
Parabenizo o Legislativo de Alto Taquari pela
atitude de reconhecimento aos policiais e a todos os
envolvidos durante – como já falei – as perseguições
que duraram mais de dez dias a um assalto que parecia interminável.
Agradeço também o carinho com que fui recebida pela Presidente da Câmara, a Vereadora Vânia
Regina, em sua residência. Lá tive a felicidade de ver
e ouvir o Edis, acompanhado do Vilson, que cantaram
e encantaram a todos nós com seu canto.
Srªs e Srs. Senadores, às vezes parece que não
é importante ressaltarmos o trabalho dos munícipes.
Digo sempre: sou municipalista por excelência, porque é lá no município que os problemas estão, é lá no
município que as pessoas vivem e moram, é lá no município que as pessoas sabem onde está o problema
na escola, no posto de saúde, o buraco na rua, a falta
de condições, a ponte que caiu, a estrada vicinal que
não permite que o pequeno produtor rural – o grande
também, mas especialmente o pequeno – consiga
escoar seus produtos para a cidade e lá vendê-los, é
lá que estão os problemas bem concretos, é lá que a
população vive e mora, e as autoridades de lá são as
que têm condições de resolver, com a rapidez necessária, os problemas existentes.
E é muito mais difícil, é óbvio, chegar ao Governador do Estado, ao Presidente da República, à Senadora, ao Senador, ao Deputado Federal ou Estadual,
mas é muito fácil chegar ao Vereador, à Vereadora,

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

ao Prefeito, no Vice-Prefeito, às autoridades partidárias da localidade. É muito fácil chegar às lideranças
da localidade. Por isso, defendemos que, cada vez
mais, consigamos descentralizar a deﬁnição de políticas públicas para os municípios e, principalmente, de
recursos também.
Sei que o nosso Presidente Lula e a nossa Ministra Dilma Rousseff, quando pensaram o Programa
Luz para Todos, por exemplo, pensaram realmente na
localidade, pensaram no município, naquele cidadão,
naquela cidadã que estava na área rural, no pequeno
produtor rural, com parquíssimas condições de produção e que não tinha a menor possibilidade, nem em
sonho, de ver um dia um bico de luz acendendo, uma
geladeira sendo ligada em uma tomada, uma pequena
máquina de produzir farinha ou de produzir pão ou de
produzir macarrão, enﬁm, uma máquina movida por
energia elétrica. E, hoje, o Luz para Todos, pelo menos em meu Estado de Mato Grosso, está chegando
de ponta a ponta, e vamos decretar lá, sim, Presidente
Lula, Ministra Dilma Roussef, escuridão zero. Se Deus
quiser e o projeto continuar da forma como está indo,
em dezembro de 2010 teremos o programa cumprido
praticamente na sua integralidade em nosso Estado
de Mato Grosso. E isso nós estamos buscando, com
a certeza de que será possível concretizar.
Tudo isso sem falar na alimentação escolar, um
programa tão importante, mas de que não posso falar
agora, na federalização das estradas de Mato Grosso,
na telefonia celular. Havia 53 municípios sem telefonia;
hoje, são apenas oito. Enﬁm, são questões importantes, que só não dá valor quem já as tem; quem não as
tem, com certeza, valoriza, e muito.
E essas políticas macro estão sendo concretizadas no Brasil, como um todo, e em Mato Grosso principalmente, porque lá é que eu posso conhecê-las.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE)
– Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes, para
uma comunicação inadiável.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no momento
em que o Estado do Amapá se prepara para realizar mais
uma importante reunião do Fórum de Governadores da
Amazônia Legal, que acontecerá nos dias 15 e 16 do
corrente, na cidade de Macapá, é importante destacar
que a proteção ﬂorestal e a valorização dos estoques
de carbono são os pontos que mais interessam.
Os governadores da região estão conscientes de
que precisam formalizar o mais rápido possível uma
posição comum a respeito desses dois assuntos. Aﬁnal,
daqui a dois meses, no início de dezembro, em Copenhague, na Dinamarca, será realizada a 15ª Conferência
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das Partes (COP 15), que reunirá os países signatários
da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas, e o futuro da Amazônia certamente deverá
ser um dos temas centrais do encontro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é importante
dizer que o Amapá é um dos maiores interessados nesse debate, porque é um Estado campeão em preservação em toda a Região Amazônica, que dá exemplos ao
mundo e ao Brasil em matéria de consciência ambiental,
de respeito à natureza e de política de desenvolvimento regional equilibrada. Aliás, acho que o Amapá é um
exemplo que deveria sempre ser citado e seguido por
todos os que defendem essa bandeira. Cerca de 80%
do seu território são preservados em forma de unidades
de conservação, reservas indígenas e ﬂorestas.
Em todos os plenários mundiais, a discussão
sobre a preservação das ﬂorestas tropicais já está
bastante avançada, mas a questão dos créditos de
carbono enfrenta diﬁculdades para entrar nos debates. Os países ricos, que são os maiores poluidores,
têm conseguido até agora evitar que o assunto ganhe
maior amplitude e transparência. Portanto, essa face
da moeda ainda precisa ser cunhada.
Por uma questão de justiça, os que poluem menos e os que desmatam menos deveriam ser compensados por esse esforço, porque prestam um serviço
inestimável à sustentabilidade econômica, social e
ambiental. Sem dúvida, essa falta de deﬁnição sobre
a ﬁxação de cotas de carbono em favor dos Estados
menos poluentes e a luta pela inclusão da Floresta
Amazônica no mercado de carbono têm mobilizado
todos os governadores da região. Acredito que o Fórum de Macapá deverá deﬁnir uma proposta unitária
sobre a questão, e essa poderia ser levada à Conferência Climática na Dinamarca.
Nobres Senadoras e Senadores, por diversas vezes, tenho ocupado a tribuna desta Casa, para tocar nessa tecla e sempre tive a preocupação de apresentar o
Amapá como um Estado que luta pelo desenvolvimento
sustentável e que protege os seus recursos naturais. Em
verdade, a maioria do povo do Amapá tem orgulho do seu
patrimônio natural, de sua biodiversidade, da exploração
controlada de suas matérias-primas e da ocupação racional do seu território. Além disso, sabemos perfeitamente
que o Estado detém parte importante da biodiversidade
dos ecossistemas amazônicos, que, em conjunto, representam três grandes paisagens distintas.
Na faixa da planície costeira, há lagos, várzeas,
terrenos alagados e pantanosos, que representam
grande riqueza. No interior, encontramos áreas de
campos e savanas. Nas terras mais elevadas, predominam as vegetações mais densas e de porte elevado. Pois bem, tudo isso está preservado em mais de
80%, por isso temos o direito de ganhar um prêmio por
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esse esforço de proteção e conservação, que, até hoje,
Sr. Presidente, não prejudicou em nada o desenvolvimento econômico e a modernização do Estado. Pelo
contrário, provou que não existe realmente nenhuma
incompatibilidade entre a defesa do meio ambiente e
os inúmeros projetos que estão em andamento.
Além dos créditos de carbono, igualmente justo
seria um percentual dos lucros que deverão ser gerados com a exploração do petróleo da camada pré-sal,
para compensar os Estados não poluentes, promover
o desenvolvimento sustentável, combater o efeito estufa e garantir o futuro da Floresta Amazônica. Convém
salientar que esses tópicos também já fazem parte
da agenda oﬁcial dos governadores da Amazônia e
serão amplamente debatidos durante os dois dias de
reunião em Macapá.
Nos últimos meses, o debate sobre a distribuição
dos do petróleo e do gás natural que serão explorados
na camada pré-sal tem mobilizado os governadores dos
Estados onde estão situadas as reservas. A mídia em
geral tem destacado o assunto, que, aqui no Congresso
Nacional, tem sido motivo de inúmeros pronunciamentos
e de inúmeras audiências nas duas Casas. Inegavelmente, o tema é de grande relevância, porque envolve
bilhões de dólares de investimento e poderá colocar o
Brasil, nos próximos dez anos, entre os oito maiores
produtores e exportadores de petróleo do mundo.
No entanto, minha maior preocupação é a de
que o debate sobre as riquezas do pré-sal continue
a realizar-se apenas em alguns auditórios. Em minha
opinião, não é razoável e muito menos aceitável considerar as reservas de petróleo existentes na camada
pré-sal como um bem exclusivo dos Estados produtores.
A riqueza que lá está pertence a todos os brasileiros
e deve, sim, ser distribuída com todos os Estados da
Federação. Nós, da Amazônia, entendemos que parte
dos recursos do pré-sal poderia muito bem ser carreada
para desenvolver a Região Amazônica e beneﬁciar os
Estados que preservam grandes áreas ﬂorestais.
No caso especíﬁco do Amapá, devo dizer que,
nos últimos dez anos, o Estado plantou mais do que
desmatou. Com essa política, o Amapá garante o título
de Estado mais bem preservado da região e mantém a
salvaguarda de suas terras contra a destruição. Agora,
só está faltando a compensação ﬁnanceira, que seria a
melhor forma de agradecer ao Estado manter intactas
importantes áreas ﬂorestais naquela parte da Amazônia. Porém, reconheço que é preciso que haja mais
mobilização para a conquista desse objetivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE)
– Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel, como
orador inscrito, em permuta com o Senador Geraldo
Mesquita.

138

51328

Quarta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Senador Flávio Torres, representante do Ceará no Senado Federal, Srªs e Srs.
Senadores, na semana passada, tive a oportunidade
de participar de evento internacional, realizado sob
o patrocínio da FIESP, em São Paulo, a respeito da
questão das mudanças climáticas.
Ao evento compareceram outros Parlamentares,
inclusive o Senador Valdir Raupp, aqui presente, como
também a Líder do Governo no Congresso Nacional, a
Senadora Ideli Salvatti, os Deputados Federais Jorge
Cury e Moreira Mendes.
Sentimos todos que a consciência mundial desperta, cada vez mais, para a questão das chamadas
mudanças climáticas. A ecologia continua a ser uma
cumunalidade. A palavra “cumunalidade”, creio, foi inventada pelo Senador Roberto Campos. Eu diria, então,
que a questão das mudança climáticas se converteu, de
fato, numa cumunalidade, num assunto que interessa a
todos, e a sua importância passou, consequentemente,
a sensibilizar a opinião internacional. Praticamente, todos
os países se sentem chamados a participar da defesa
e da reconstituição da natureza ameaçada.
Ao falar na Assembléia Geral das Nações Unidas, em setembro passado, o Presidente do Governo
da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, aﬁrmou
que “o aquecimento global terá efeitos ‘muito mais devastadores para as gerações futuras’ que a recessão
econômica e que ‘a saída da crise passa a ser pelo
desenvolvimento sustentável’”. Ou seja, um desenvolvimento ecologicamente correto.
Renomados especialistas no assunto asseguram
que o mundo está em contagem regressiva. Uma ONG
chamada Vitae Civilis, segundo li em texto do jornalista
Washington Novaes, prevê cenários alternativos para
a reunião decisiva em Copenhague, em dezembro,
para evitar que a temperatura suba além de 2 graus
e passe, aﬁnal, a apenas um relatório da Convenção
sem efeitos práticos, um acordo dos países industrializados e de efeitos incertos e decisões da Convenção
que não sejam obrigatórias para todos.
Enﬁm, com isso, o que se estima é que a Conferência de Copenhague possa resultar num fracasso. Ou assim não consigamos avançar nesse campo,
como aconteceu quando houve a Conferência no Rio
de Janeiro, que foi talvez o evento internacional com
maior presença de chefes de estado e chefes de governo. Vamos ﬁcar também aquém das medidas de
Kyoto e, certamente, o fracasso de Copenhague será
um fracasso no sentido de avançarmos nessa área tão
estratégica para o desenvolvimento sustentado.
Discute-se se os países mais industrializados
estarão dispostos à doação de 300 bilhões de dólares
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anuais aos menos desenvolvidos para a viabilização
das adaptações e monitoramentos necessários.
Na recente reunião da Convenção da Diversidade, na Alemanha, ﬁcou evidente que os países mais
ricos, integrantes do G-8, mais os principais emergentes, Brasil, China, Índia, África do Sul e México, usam
cerca de 75% das capacidades do nosso planeta. Estados Unidos e China são responsáveis por 40% da
emissão mundial de gases estufa.
Em função dessas constatações, Sr. Presidente,
oitenta países subscreveram em Bonn o compromisso
de atingir o desmatamento zero até 2020. Contudo, os
dezessete mais ricos só aceitam corte global de 50%
das emissões de gases estufa. Oitenta por cento pelos industrializados e algo menos pelas economias
dos emergentes, enquanto os muito pobres são quase
metade da população mundial.
Não foi por outra razão que o Secretário-Geral
da Organização das Nações Unidas, a ONU, Bank
Ki-moon, com base em relatório que sintetiza estudos
cientíﬁcos recentes em favor de ações imediatas, aﬁrmou “que o tempo para hesitações acabou”, repito, “o
tempo para hesitações acabou”.
Anote-se por oportuno que o Brasil, o 5º maior
emissor mundial, propõe-se a construir mais de cinqüenta usinas termoelétricas movidas a óleo combustível, “o mais poluente dos derivados de petróleo e grande emissor de gases de efeito estufa”, como apontou
o físico brasileiro, Rogério Cezsar de Cerqueira Leite,
professor emérito da Unicamp, em recente trabalho a
respeito do tema.
A ONU já preparou um ﬁrst draft, um primeiro
rascunho a ser discutido em Copenhague, direcionado
para a total eliminação das emissões pelos Estados
Unidos e Japão, e 25% do Brasil, China e Índia. O documento sugere também créditos ﬂorestais, comércio de
emissões, renovação da tecnologia da captura e armazenamento de carbono, recuperação de áreas úmidas,
melhora no manejo do solo na agricultura, diminuição
das chamadas emissões móveis (aviões e navios, não
só automóveis e caminhões) e energia nuclear.
Relatório assinado por 29 cientistas, na revista
Nature, enumera limites planetários que não deveriam
ser ultrapassados, mas já aconteceram ou estão por
acontecer. Estamos ao término das resistências do
planeta no uso pessoal da terra e da água.
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), no relatório sobre a questão, publica
que as mudanças climáticas, no ritmo e na escala de
hoje, “podem estar ultrapassando as previsões mais
pessimistas feitas pelo Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas em 2006”.
Sr. Presidente, a questão ambiental não se limita
aos gases estufa, inclui desmatamento, no qual tanto
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se destaca o Brasil, infelizmente, com suas consequências também perversas de desertiﬁcação, impedindo
a transformação do gás carbônico em oxigênio através
das plantas pela fotossíntese. Daí as maciças poluições
das metrópoles e megalópoles erguidas em desertos
de cimento, sem suﬁcientes parques e jardins.
Cerca de 75% das emissões brasileiras decorrem
do desmatamento, como nós sabemos, principalmente na
Amazônia e cerrado, e 25% dos combustíveis fósseis.
Não se trata apenas de conservacionismo e sim
a busca do desenvolvimento autossustentável. Não se
pode exigir o término do desenvolvimento dos países
emergentes nos níveis em que se encontram, ainda
muito distantes, quantitativa e qualitativamente, e dos
países mais ricos. Daí a geral aceitação dos créditos
de carbono como compensação das emissões de gases geradores do efeito estufa. Como se sabe, o Brasil,
mercê de sua localização geográﬁca e enorme diversidade no mundo, poderá ser quem mais lucrará com
os referidos créditos. A produção brasileira de energia
renovável pelos biocombustíveis e uso da biomassa
na siderurgia e outras indústrias, terá muito a ganhar
social e empresarialmente. Trata-se, pois, de vantagem
competitiva ao conciliar energia mais barata, defesa
do meio ambiente e qualidade de vida.
É importante, frise-se, Sr. Presidente, a contribuição dos créditos de carbono ao desenvolvimento por
meio do mercado internacional, convertendo-os em
capitais para ﬁnanciamento da pesquisa de modernas
e eﬁcientes tecnologias de energia renovável – eólica,
solar, biomassa etc. –, ensejando, por conseguinte, a
renovação e preservação das ﬂorestas.
O próprio metano pode vir a ser outra fonte de
energia.
O objetivo, enﬁm, é efetivar um sonho possível:
um mundo limpo e produtivo, com desenvolvimento
autossustentável e renovável.
Para tanto, é necessário – volto à questão – e urgente criar, ou aprofundar e ampliar responsabilidade
socioambiental das empresas e nações.
Não se pense que só as empresas são responsáveis pela poluição e agressões ao meio ambiente. Encargos cabem também às nações por ação ou
omissão. Seus governos e empresas estatais ou semiestatais depredam igualmente, com frequência, a
natureza. E os desmatamentos são consentidos ou
insuﬁcientemente vigiados e coibidos pelos vários órgãos das nações.
Não deve haver motivo para repulsa à cooperação estrangeira, organismos internacionais, desde que
sob controle rigoroso de leis brasileiras.
A criação do Fundo da Amazônia, pelo Brasil é,
a meu ver, um bom exemplo do que estou tratando.
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Através dele, podem ser encaminhados os recursos
oriundos de outros países e suas empresas. No ano
passado, por exemplo, a Noruega tornou-se o primeiro deles, com a doação de um bilhão de dólares até
2105, acompanhada por ﬁscalização das suas aplicações tanto pelo Governo brasileiro quanto pelo governo
norueguês. Do nosso lado, ﬁcou decidida a isenção
dos tributos PIS/Pasep e Coﬁns, sobre os recursos
encaminhados à prevenção, vigilância e combate ao
desmatamento, também para conservar as ﬂorestas
renováveis e incrementar pesquisas cientíﬁcas e tecnológicas de proteção amazônica. A administração desta
e outras doações é de competência do BNDES.
Aos que alegam ser patrimônio internacional
a Amazônia, pulmão do mundo, pode-se responder
que é também internacional a responsabilidade de
defendê-la, em cooperação com os governos locais,
respeitando-se rigorosamente os interesses soberanos
das comunidades.
Urge, igualmente, a meu ver, desenvolver cada
vez mais uma consciência ecológica, uma cultura ecológica a nível mundial, um novo tipo de cidadania, a cidadania universal, estendendo sua defesa aos direitos
sociais, humanos e econômicos dos povos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preocupante a apatia de grande parte dos governos de muitos
países diante da questão climática. O problema está
colocado com clareza solar; vem sendo discutido há
vários anos em escala global por líderes e eminentes
personalidades de diferentes organismos internacionais. Mas do ponto de vista da ação política pouco ou
nada se fez de efetivo, de concreto para lutar contra
as mudanças climáticas.
Já se passaram dezessete anos desde a Convenção sobre a Mudança de Clima realizada no Rio de
Janeiro, que foi uma das mais notáveis conferências
internacionais que a ONU já realizou. À época, além
de ter sido reputado o maior evento internacional, teve
um efeito muito positivo no sentido de se gerar uma
consciência com relação a esses problemas. Estamos
vendo transcorrer doze anos desde o Protocolo de
Kyoto. O que mudou desde então? Muito pouco. Na
verdade, há razões para acreditar que as coisas pioraram infelizmente. Enﬁm esta é a realidade.
Nos países industrializados, o nível de emissões continua aumentando. Os Estados Unidos, por
exemplo, se retiraram do Protocolo de Kyoto durante
o governo Bush. Os países emergentes, que incluem
grandes emissores, como a China, a Índia e o Brasil
– devemos confessá-lo – não precisam cumprir metas
de redução obrigatórias e, como seria de se esperar,
tampouco reduziram suas emissões.
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No Brasil, aliás, muitas vezes temos a impressão
de que estamos caminhando na direção contrária ao
que foi acordado no Rio de Janeiro, em Kyoto e em
tantas outras cidades que sediaram acordos e tratados sobre o tema.
Temos também ido na contramão das chamadas
energias limpas, energias das quais o Brasil é um país
muito bem dotado. Os planos atualmente em discussão
para construir 68 termoelétricas movidas a combustíveis fósseis agridem, como é notório, nosso histórico
de matriz energética limpa, como a hidroeletricidade,
que é abundantemente usada em nosso País; e lançam por terra excelentes oportunidades de redução
de emissão de gases do efeito estufa.
Não posso encerrar, Sr. Presidente, minhas considerações sobre o tema sem deixar de mencionar
também questões especiﬁcamente nossas, entre elas
a questão do semiárido. E quando se fala no semiárido nos vem logo à memória a questão da Caatinga,
que é um bioma único no mundo, situado inclusive no
semiárido.
Caatinga é uma palavra indígena que quer dizer
mata rala, mata leve, único bioma existente no mundo
e ainda não protegido pela Carta de 1988. É verdade,
temos que lembrar, que por proposta do Senador Demóstenes Torres foi aprovada aqui no Senado Federal
– e penso que já se encontra na Câmara dos Deputados – uma Proposta de Emenda Constitucional que
dá proteção constitucional ao cerrado e bem assim
ao semiárido.
Aliás, observam os especialistas, entre eles Washington Novaes, que podem desaparecer alguns climas típicos de certas regiões. Parece ser o caso do
semiárido nordestino, que pode perder 10% de seus
já escassos recursos.
Por isso, Sr. Presidente, concluiria as minhas
palavras fazendo um apelo para que o governo brasileiro leve a Copenhague, em dezembro, uma proposta
que seja compatível com as exigências de nosso País.
Acredito que a mudança climática tende a se converter numa questão que há de preocupar o mundo todo,
especialmente o Brasil, que é um país em desenvolvimento e vocacionado a exercitar, de forma cada vez
mais consistente e articulada, seu projeto de crescimento sustentável; de crescimento limpo.
Termino, Sr, Presidente, fazendo exortação ao
Executivo de modo especial, para que leve a Copenhague uma proposta que esteja efetivamente compatível com as nossas necessidades e que consigamos
também, pela interlocução que o Brasil já desfruta na
comunidade internacional, contribuir para a formulação de planos que se antecipem às consequências
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catastróﬁcas que poderemos observar dentro de poucos anos.
Espero que o Brasil, ao ﬁnal, possa ter uma atitude mais proativa, mais compatível com o seu tamanho, com suas responsabilidades e assim oferecer ao
mundo uma nova proposta na questão ambiental, que
muito tem a ver com a qualidade de vida do chamado
planeta terra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª poderia me conceder um segundo porque gostaria de fazer
um apelo à Mesa e ao Plenário. (Pausa.)
Apenas pedir para votar o Requerimento nº 1.042
que solicita realização de sessão especial destinada a
comemorar o Dia do Marinheiro, no dia 8 de dezembro
de 2009, às 10 horas, se possível em conjunto com
Câmara dos Deputados.
Falei com a Drª Cláudia, e, à época, trocamos
o requerimento em razão de a Câmara querer fazer
o mesmo ato. Assim, poderíamos fazê-lo uniﬁcado.
Então, pediria a gentileza à Mesa que colocasse em
votação.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE)
– Senador Romeu Tuma, V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Antes de passar a palavra à Senadora Kátia
Abreu, falando pela Liderança, passo a ler ofício do
Sr. 1º Secretário da Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:

OFÍCIO
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
– Nº 1.093/2009, submetendo à apreciação do Senado
Federal, nos termos do art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, o Projeto de Lei de Conversão
nº 16, de 2009, que dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados; altera as
Leis nºs 9.991, de 24 de julho de 2000, 9.074,
de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de março de 2004;
revoga dispositivos das Leis nºs 8.631, de 4 de
março de 1993, 9.648, de 27 de maio de 1998, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003; e dá outras
providências (proveniente da Medida Provisórias
nº 466, de 2009).
É o seguinte o projeto recebido:
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O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) –
Com referência ao expediente que acaba de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45
dias para apreciação da matéria encontra-se esgotado,
e o de sua vigência foi prorrogado por Ato da Mesa do
Congresso Nacional, por mais 60 dias, conforme prevê
o §7º do art. 62 da Constituição Federal.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da presente sessão
e informa que foi designado Relator revisor o Senador
Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE)
– Tem a palavra a Senadora Kátia Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Colegas Senadores e Senadoras, hoje, venho à
tribuna para divulgar pesquisa Ibope, dizendo o que
a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) fez nos assentamentos do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
no Brasil.
Sr. Presidente, na CNA, criamos o Instituto CNA, e
uma das suas tarefas mais importantes e preciosas é a
de estudar a pobreza no campo, os vazios institucionais
no campo brasileiro. Para isso, criamos o Observatório
das Desproteções Sociais no Campo, porque a CNA está
interessada nos problemas do campo de modo geral.
Nós, produtores do Brasil, do agronegócio, entendemos que uma cidadã ou um cidadão brasileiro,
a partir do momento em que adquire ou recebe de um
programa social um pedaço de terra, também se transforma em produtor rural, independentemente do seu
tamanho, com os mesmos problemas que todos nós
enfrentamos, alguns mais agravados, como demonstra
a pesquisa Ibope feita nos assentamentos do Brasil.
Precisamos da urgência do Senado Federal, do
Congresso Nacional, no sentido de reverter a situação
desses assentados da reforma agrária no Brasil. Estamos criando, Sr. Presidente, infelizmente, verdadeiras
favelas rurais que ﬁcam distantes dos olhos da elite
política deste País, que ﬁcam distantes das políticas
públicas existentes no País.
Fizemos uma análise bastante cuidadosa da
aplicação dos recursos públicos, das políticas públicas no campo e observamos que, especialmente nos
últimos quinze anos, houve um recuo exorbitante nos
recursos gastos no campo brasileiro. Sabemos que,
no campo, tudo é mais difícil, tudo é mais caro, pela
logística, pelas distâncias, pela diﬁculdade de acesso.
O Estado brasileiro e os Governos têm de entender
que, quando se destinam R$7 mil para se fazer uma
casa na cidade, no Programa Minha Casa, Minha Vida,
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isso provavelmente no campo custará R$10 mil, R$12
mil. Se, na cidade, um aluno custa “x”, Sr. Presidente,
no campo, talvez, ele custe duas vezes mais.
Não é impossível que as políticas públicas cheguem ao campo. Elas apenas são mais caras, mais custosas, pelas distâncias e pela logística que se impõe. E
é exatamente isso que estamos querendo demonstrar,
por meio de pesquisas: o Estado brasileiro, o Governo
precisa, por meio de instituições como a CNA, como
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar),
como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (Contag), unir forças, para minimizar as
diﬁculdades que encontramos.
Começo, dizendo que o relatório da Organização
das Nações Unidas (ONU) de 2008 determinou, com
muita clareza, que, de cada cinco pobres, nos países
em desenvolvimento, quatro estão na zona rural. Quatro pessoas, quatro brasileiros estão na zona rural em
extrema pobreza.
Quero lembrar que há 8.310 assentamentos espalhados pelo Brasil e que 40% deles estão no Estado do Pará, na ﬂoresta amazônica. Nesses 8.310
assentamentos, há 870 mil famílias, quase 1 milhão
de famílias assentadas nos assentamentos da reforma agrária, que ocupam 80 milhões de hectares. Para
saber o que signiﬁcam 80 milhões de hectares, apenas
gostaria de fazer uma comparação. Toda a produção
de grãos do País, que movimenta nossas exportações
principalmente e o grande agronegócio brasileiro, está
plantada em 60 milhões de hectares. E, hoje, já estão
destinados à reforma agrária efetivamente 80 milhões
de hectares.
Começo, então, Sr. Presidente, aqui demonstrando que o tamanho médio de um lote de assentamento
da reforma agrária, Senador Tuma, tem 29 hectares.
E, desses 29 hectares, segundo a pesquisa Ibope veriﬁcou, apenas 18 hectares estão destinados e sendo
usados de alguma forma para a produção. Encontramos ainda, Senador Tuma...
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senadora, queria aproveitar esse trecho do pronunciamento de V. Exª
– peço desculpas por interrompê-la, porque seu discurso é sempre importantíssimo –, para dizer que, hoje,
durante o depoimento do Ministro da Reforma Agrária,
a Senadora Serys Slhessarenko fez uma pergunta neste sentido: o Governo tem auxiliado com tecnologia a
agricultura familiar? O que está acontecendo com os
assentados? Tive de sair antes e não ouvi a resposta dele. Mas V. Exª está fazendo um questionamento
muito sério, que realmente precisa de uma resposta à
altura da sua solicitação.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Senador
Romeu Tuma, muito obrigada pelo aparte. Pretendo
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lhe responder com essas pesquisas que o Ibope fez
no dia 30 de setembro último em nove assentamentos
do Nível 7, que são os 3% de assentamentos que, em
tese, já estão emancipados. Portanto, ﬁzemos questão
de procurar os assentamentos mais velhos e aqueles
que já receberam todos os benefícios da reforma agrária, que são apenas 3%.
Encontramos 19% de trabalho infantil nesses
assentamentos. Em 14% das moradias desses assentamentos, não há banheiro, Sr. Presidente. Não foi
construído banheiro na época em que foram feitas as
casas, para que as pessoas pudessem ter essa civilidade. Infelizmente, 14% dos assentados da reforma
agrária não têm banheiro e, portanto, fazem suas necessidades a céu aberto.
Sr. Presidente, com relação à qualiﬁcação proﬁssional, 83% dos assentados responderam que nunca
ﬁzeram um curso de qualiﬁcação proﬁssional em sua
vida. E, dos 17% que já ﬁzeram qualiﬁcação proﬁssional,
53% ﬁzeram pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar), o nosso S do sistema CNA. Isso ainda
é pouco. Conseguimos qualiﬁcar por ano um milhão de
trabalhadores e patrões da pequena propriedade, mas
isso ainda é pouco diante de tanta necessidade.
O Ibope constatou que, dos mil entrevistados, 91%
nunca participaram em sua vida de uma atividade cultural – apenas 9% já participaram de atividade cultural – e
que 82% nunca participaram de atividade esportiva.
Sr. Presidente, 37% dos mil entrevistados, quase
40%, declararam que não produzem absolutamente
nada em suas propriedades rurais. E ainda observamos,
levando mais transparência a este número especiﬁco
sobre a produção dos assentamentos, que apenas 27%
dos mil entrevistados – ou seja, 270 pessoas – produzem o suﬁciente para a família e algum excedente para
a venda. Trinta e sete por cento deles responderam que
nada produzem; 10% não produzem nem o suﬁciente
para a família; 24% produzem somente o suﬁciente
para a família. Somando esses três números, 73% não
geram renda na propriedade, Sr. Presidente: ou nada
produzem, ou produzem insuﬁcientemente, ou produzem apenas para a subsistência. Portanto, a geração
de renda é zero, a não ser em 27%, e não medimos o
quanto de renda esses poucos 27% têm produzido.
Aqui, quero lembrar um dado mais grave ainda,
caros Senadores, colegas Senadores e Senadoras,
talvez o dado mais grave dessa pesquisa. Em cada
casa, em cada residência da reforma agrária, dos assentamentos, há 4,3 pessoas. Essa é a mesma quantia
nacional, não há diferença, pois, nas cidades, também
são quatro pessoas por residência. Mas, infelizmente,
40% dessas famílias têm renda de um salário mínimo. Se divido um salário mínimo por quatro pessoas,
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isso signiﬁca que cada uma delas está vivendo com
um quarto de salário mínimo, e o consenso mundial e
nacional é o de que, com um quarto de salário mínimo, a pessoa está vivendo na mais extrema pobreza.
Quarenta por cento dos assentados da reforma agrária estão vivendo com um quarto de salário mínimo na
extrema pobreza, e a média nacional das cidades é
de 18%, menos da metade. Isso signiﬁca – e reaﬁrmo
o que disse a ONU – que, de cada cinco pobres, quatro estão na zona rural. Então, infelizmente, 40% dos
assentamentos no Brasil estão vivendo com a renda
de até um salário mínimo, Sr. Presidente. E, no Brasil
todo, encontramos 17.
Ainda quero aqui demonstrar ao País quais são
as ferramentas e os equipamentos utilizados nos assentamentos da reforma agrária. Repito o que diz a
pesquisa Ibope encomendada pela CNA: 97% usam
enxada; 94%, foice; 92%, pá; 28%, arado; 21%, carroça e carro-de-boi; 21%, machado. Apenas 15 – que
equivale a 9% – estão usando trator, Sr. Presidente.
Quinze por cento usam facão. A conta não fecha em
100%, porque o mesmo assentado possui várias ferramentas ao mesmo tempo. Repito: 97% usam enxada;
94%, foice; 92%, pá; 28%, arado; 15%, facão; 21%,
machado. Sr. Presidente, não há propriedade rural
que se possa desenvolver e ser produtiva, que possa
gerar renda com instrumentos da Idade da Pedra. Não
há condição para isso.
Ainda aqui, quero demonstrar que, dos mil entrevistados, 55% declararam que não são os donos originais dos seus lotes. Apenas 39% declararam ser donos
originais, terem adquirido o lote quando foi distribuído.
Isso signiﬁca que a grande maioria desses lotes foi vendida. Muitos deles podem estar dentro da lei, podem
ter sido vendidos após os dez anos da emancipação.
Mas isso também demonstra que muitos assentados
em todo o Brasil, pela proibição do Incra, que não deixa
que eles vendam suas propriedades, estão vendendoas com contratos de gaveta, contra o livre mercado,
contra a livre iniciativa, contra a economia de mercado, Sr. Presidente. Não há lei que proíba o cidadão de
vender aquilo que ele acha que é dele.
Quero lembrar ainda, infelizmente, depois da
renda, da extrema pobreza, um dado que me chocou profundamente, Senador Mozarildo: 21% dos mil
assentados responderam, com relação ao Programa
Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf), que “sim,
possuo e estou com os pagamentos em dia”; 4% responderam “sim, possuo e estou com o pagamento
atrasado”; 75% dos assentados da reforma agrária
responderam “não possuo crédito rural, não possuo
Pronaf, nunca tirei o Pronaf”.
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Voltaremos a esses mesmos assentamentos e vamos perguntar a essas pessoas por que não estão tendo
acesso ao Pronaf. Mais ou menos conhecemos a vida
no campo e sabemos que os motivos são muitos. Se um
Município estiver inadimplente em 2% na linha Pronaf, Sr.
Presidente, todos os demais não podem tirar os recursos
do Pronaf. A grande maioria não tem documento, nem
garantia de produção para tirar seu Pronaf. Uma grande
parte é analfabeta. Mais de 30% dos entrevistados, os
chefes no campo são analfabetos, enquanto a estatística
nacional é muito menor do que isso. Isso ocorre também,
Sr. Presidente, porque essas pessoas não têm o direito
de propriedade. Essas pessoas não podem ser identiﬁcadas, porque mais da metade delas está irregular: elas
venderam seus lotes de gaveta e, portanto, não podem
tirar sua certidão de pronaﬁano.
Sr. Presidente, aqui está demonstrada a composição da renda total. A composição da renda total dos
assentamentos do Brasil é de 1,7 salários-mínimos por
mês, sendo que, para 43%, a renda é de dentro do lote;
e, para os outros 49%, a renda é de fora do lote. Isso signiﬁca que, se as outras rendas não existissem, a média
de renda do assentado seria menor do que um saláriomínimo, Senador Augusto Botelho, seria de 0,86% de
um salário-mínimo. Mas, graças ao trabalho assalariado
com carteira assinada (18%), seguro desemprego (2%),
aposentadoria e Loas (24%), pensão alimentícia (1%),
Bolsa Família (nos assentamentos, apenas 4%), todas
essas rendas somam 49%. Se não existissem essas
rendas de fora do assentamento, eles viveriam, Senador João Pedro, com 0,86% de um salário-mínimo. Essa
seria a vida dos assentados do nosso País.
Quero dizer com isso que nós, brasileiros, crescemos muito; nós, brasileiros, nos desenvolvemos
muito. Aprendemos a fazer tanta coisa! Crescemos
na engenharia, crescemos na arquitetura, crescemos
na produção de grãos, na industrialização dos grãos.
Somos um País competitivo do ponto de vista da produção agropecuária, mas, infelizmente, fomos incompetentes e não conseguimos aprender até hoje a fazer
uma reforma agrária decente, que tire de verdade as
pessoas da pobreza, que possa fazer com que elas tenham uma vida digna, porque, se alguém tem um direito
legítimo na vida, esse direito é o de não ser pobre. E a
pobreza no Brasil está resumida a uma transferência
de renda. É uma situação, Sr. Presidente, maleável e
que ﬂutua. De acordo com o aumento ou o decréscimo
do dólar, temos mais um milhão ou menos um milhão
de pessoas no mundo com fome, ou não. Estamos nos
preocupando apenas com a renda. Ela é importante.
O Bolsa Família é necessário, mas ele, isoladamente,
não tira as pessoas da miséria e da pobreza.
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O fato de eu receber R$70 ou receber R$120 por
mês não signiﬁca que deixei de ser pobre. Eu ainda não
tenho casa, não tenho casa com banheiro, não tenho
emprego, não vou à universidade, não tenho remédio
quando adoeço, frequento escolas de baixa qualidade. Isso tudo, Sr. Presidente, tem que ser composto
neste grande mundo para que realmente as pessoas
possam ser retiradas da pobreza.
E ainda quero fazer uma denúncia no Senado
Federal: a Prova Brasil, do Ideb, não é aplicada nas
escolas rurais, porque o Ministério da Educação disse,
Sr. Presidente, que a logística é complicada. E acredito. O Ministério tem razão, a logística é complicada,
mas isso não é motivo para que não possamos medir
as escolas do campo. Elas estão excluídas do mundo
Brasil; elas estão excluídas da nota e das aprovações
hoje, infelizmente, e ao longo dos anos. Vamos fazer
justiça: isso não é só neste Governo, não. Ao longo
dos anos, a escola rural tem se resumido à distribuição de transporte escolar. Distribuem-se ônibus para
os prefeitos e dá-se um cala-boca a todos eles, para
que se virem por lá.
O senhor sabia que o Governo Federal, através
dos governos dos Estados, repassa dinheiro para o
transporte escolar por cabeça de aluno, sem considerar se o Município tem dez mil quilômetros quadrados
ou cem mil quilômetros quadrados? Então, aquele
prefeito de um Município pequeno recebe o mesmo
tanto para o transporte escolar que o prefeito de um
Município dez vezes maior, porque não é levado em
consideração o tamanho do Município, nem quantas
horas aquele aluno vai andar na poeira, com fome,
para chegar à sua escola e ainda ter uma sala de aula
com quinze a dezoito alunos de todas as séries misturadas, a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª séries da primeira fase do
Ensino Fundamental.
Sr. Presidente, é calamidade pública! Precisamos
entender o campo brasileiro. precisamos pesquisar
esse grande mundo rural.
Estive no Ministério da Saúde, e uma técnica me
disse: “Senadora, a desinformação no campo começa
junto com a estrada de chão”. E é verdade.
Quero aqui deixar esta denúncia, não apenas
crítica partidária, de oposição, mas para que possamos unir nossas forças e dar uma olhada para esse
mundo rural brasileiro, que emprega mais de dezesseis milhões de pessoas, que tem quase um milhão
de pessoas assentadas, pessoas sofridas, que, neste
mundo, Sr. Presidente...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª me
concede um aparte, Senadora Kátia Abreu?
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Perfeitamente. Só um minutinho. Eu quero apenas...
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O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Senadora
Kátia Abreu, peço licença para interromper o discurso
de V. Exª somente para fazer um convite aos nossos
colegas. Está visitando, agora, o Senado Federal o
Primeiro-Ministro, Chefe do Governo, de Cabo Verde.
Então, aos colegas que quisessem participar da sua
recepção, estaria aqui feito o convite. Desculpe-me
pela interrupção.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Imagine,
Presidente! Muito obrigada. Sejam bem-vindos os
nossos visitantes.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero apenas dizer
que patrimônio não signiﬁca renda. O fato de se dar,
ceder ou vender um pedaço de terra a alguém não signiﬁca que essa pessoa terá automaticamente salário
e condição de vida e renda. O patrimônio precisa ser
transformado em renda para que essa pessoa possa
viver dignamente.
Sr. Presidente, quero aqui lembrar ao Ministério
da Saúde que ﬁzemos um programa na CNA, o Útero
é Vida, e ﬁzemos dois mil e novecentos exames nos
assentamentos do Brasil. Foram dois mil e novecentos
exames nos Estados do Piauí, do Tocantins, do Pará
e no entorno de Brasília. Infelizmente, nas duas mil e
novecentas mulheres examinadas com câncer de colo
de útero, encontramos o dobro da média nacional. A
média nacional é de 0,2%. Nos assentamentos, encontramos 0,4%. Em contrapartida, Sr. Presidente, 89%
das mulheres dos assentamenos examinadas estavam
com inﬂamação pélvica, totalmente sem cuidados,
sem médico, sem consulta, com diﬁculdades imensas
de chegar ao posto de saúde da prefeitura local, porque não há transporte. Muitas dessas famílias vivem
em função do transporte escolar, pegando carona no
transporte escolar dos seus ﬁlhos.
Quero conceder um aparte ao Senador João Pedro, que me pede.
A palavra está à sua disposição, Senador.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora
Kátia Abreu, ouvi o pronunciamento de V. Exª e o apelo
no sentido de haver uma mobilização para fazer o enfrentamento dessa questão levantada por V. Exª, que
é a questão do campo. V. Exª, no início, apresentou a
pesquisa como da CNA. Eu gostaria de suscitar a V.
Exª, no aparte, face a esse diagnóstico, que são números duros para o século XXI, para a economia que
o Brasil tem... Pergunto a V. Exª, que é a Presidente
da Confederação: de posse desse diagnóstico, qual a
proposta que a CNA tem para reverter esses dados?
Alguns dados são dramáticos, sob o ponto de vista do
ser humano, da qualidade de vida. A CNA está preocupada em apresentar uma proposta para os assentamentos, já que estão focados os assentamentos do
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Incra? Não sei se V. Exª sabe que o crédito, hoje, de
uma família que está entrando, que está iniciando no
assentamento do Incra está em torno de R$18,4 mil,
sendo R$3,4 mil para fomento e R$15 mil para habitação. V. Exª deu um exemplo, é claro que não ﬁxou, mas
deu um exemplo dos gastos de investimento na área
urbana, mas eu estou dando, só para exempliﬁcar, o
crédito inicial para os assentamentos do Incra: R$18,4
mil. A pergunta fundamental é esta: o que a CNA está
pensando, de posse dessa pesquisa nos assentamentos, sob o ponto de vista de contribuir, de propor para
o Governo, enﬁm, de mobilizar a sociedade e reverter
esse quadro dramático que V. Exª apresentou?
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Colega Senador, eu não pretendo, sob hipótese alguma, tomar o
lugar do Governo. Eu não estou, sob hipótese alguma,
pretendendo fazer o papel do Governo. Eu estou apenas
fazendo o meu papel como Senadora, como cidadã e
como Presidente da CNA ao denunciar os números terríveis que, ﬁz questão de dizer, não são só do Governo
de V. Exª, do seu partido. Isso vem ao longo do tempo.
Então, nós não temos, a CNA, nenhuma obrigação de
dar solução a um programa de Governo. Nós somos
parceiros no sentido de viabilizar políticas públicas, ensinar e ajudar o Governo a chegar até o campo, porque
parece que os governos não sabem chegar até lá.
O nosso “S”, para o qual V. Exª protocolou um
pedido de auditoria, é o único instrumento de qualiﬁcação proﬁssional para os assentados da reforma
agrária. Entre aqueles que já receberam qualiﬁcação
proﬁssional, 53% responderam que já receberam qualiﬁcação do Senar.
Então, nós estamos nos colocando à disposição
do Brasil, à disposição do Governo, de todas as instituições, para que nós possamos repensar o modelo de
reforma agrária, porque essa pesquisa demonstra que
esse modelo está errado. Disto eu tenho certeza absoluta: esse modelo é um modelo que não funciona.
Para informar melhor V. Exª, uma família assentada custa R$71 mil e não R$18 mil. Mas não tinha
nada, pois R$71 mil ou R$100 mil estariam muito bem
empregados se essas famílias estivessem, pelo menos,
com uma renda de quatro salários-mínimos por mês.
No mínimo, isso. Infelizmente, nós estamos gastando
R$71 mil para continuar com 40% dessas pessoas na
extrema pobreza, Sr. Presidente.
Então, nós temos de rever, porque o Brasil tem de
procurar uma outra política, uma outra forma de ajudar
essas pessoas; rever, fazer uma reﬂexão, conhecer, reconhecer os erros, reconhecer as falhas. Vamos juntar
as cabeças pensantes e todos os instrumentos deste
País para modiﬁcarmos a vida dessas pessoas, porque
gente não é boi. Boi, quanto mais você tiver, melhor é.
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Agora, gente, não, Sr. Presidente. Não basta ter quantidade de gente assentada. Nós precisamos ter quantidade de gente assentada com qualidade, com perspectiva
de vida, com vida decente. Não se faz isso com o ser
humano. Não se anunciam, como fazem todos os governos, centenas e centenas de famílias assentadas na
terra... Mas em que condições? Em que situação? Isso
é justo com o Brasil? Isso é justo com essas pessoas,
que estão numeradas como se estivessem resolvidos
os seus problemas, e não estão? O que os olhos não
veem, o coração não sente. Na favela, nos bairros da
periferia das grandes cidades, é mais fácil encontrar os
pobres. Os pobres estão na rua, os pobres estão dormindo na calçada, os pobres estão sem casa. Agora, na
zona rural, não. Na zona rural, ninguém vê. Diﬁcilmente
o Poder Público, a não ser o prefeito e alguns vereadores do País, encontra essa pobreza, todos os dias, no
meio do campo brasileiro.
É isto que nós queremos: nós queremos conversar
com o Ministério da Saúde, nós queremos estar com o
Ministério da Educação, com o Ministério da Cultura,
para levar cultura ao campo através da Lei Rouanet.
Propusemos isso ao Ministro da Cultura e ﬁzemos um
modelo para que ele visse que dá certo.
Enﬁm, precisamos fazer com que as políticas
públicas cheguem ao campo. Não queremos rivalizar
com os assentados da reforma agrária. Queremos encontrar solução para aqueles que estão lá, mas dizer
que ganhou um pedaço de chão e que a vida está resolvida? Não está, não.
Quem sabe, Sr. Presidente...
(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Um minuto,
Sr. Presidente. Obrigada pela tolerância.
Quem sabe tanto dinheiro desperdiçado em alguns lugares pudesse ser aplicado, de verdade, nesses
assentamentos que já existem, para que pudéssemos
melhorar um pouco mais a vida dessas pessoas!
Agora, estamos vendo o MST ser ﬁnanciado com
recursos públicos para invadir fazenda produtiva, para
fazer esbulho possessório. É uma organização criminosa,
que se assemelha às Farc no Brasil e que não quer pedaço de terra. Ela trabalha contra a propriedade privada,
trabalha contra o lucro, trabalha contra o livre mercado.
Portanto, essas pessoas deveriam procurar outro país,
porque aqui impera a democracia. Aqui, o nosso regime democrático prevê a propriedade privada, o lucro e
o livre mercado, e isso não será revertido. É bom que
eles saibam disso. Eles não querem terras. Eles querem
reverter a situação do status quo brasileiro.
Estamos repassando o dinheiro do povo brasileiro, de, quem sabe, tantos assentados que ainda estão
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com a enxada, com a foice e com o machado na mão.
Eles poderiam estar com uma ferramenta preciosa –
um trator, assistência técnica –, poderiam estar usando tecnologia, operando um computador, poderiam ter
banheiro dentro de casa, mas não têm.
Encerro, Sr. Presidente, com muita tristeza. Os
assentamentos do Brasil são vizinhos do agronegócio.
Convivemos muito bem, graças a Deus! O agronegócio brasileiro não é contra os assentados. Muito pelo
contrário. Somos solidários a esses pequenos agricultores abandonados. Agora, somos contra, sim, Sr. Presidente, o MST, as Farc do Brasil, a invasão de terra,
o desrespeito à propriedade privada, o desrespeito à
reintegração de posse, como estamos vendo no Pará
nos dias de hoje.
Encerro, pedindo ao Senado Federal que possamos criar uma comissão de avaliação da reforma agrária no Brasil, corrigir os erros cometidos e melhorar a
vida de mais de 870 milhões de famílias espalhadas
pelos assentamentos do Brasil e nas pequenas propriedades fora dos assentamentos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) –
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti,
como orador inscrito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, antes de entrar no tema do pronunciamento que quero
fazer hoje, registro, até para aqueles telespectadores
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado que estão
me ouvindo, que hoje foi aprovado projeto de autoria
da Senadora Rosalba Ciarlini relatado por mim. Hoje,
o relatório foi lido pelo Senador Romeu Tuma, dada a
minha impossibilidade de estar presente na sessão.
O projeto cria o Dia do DeMolay no Brasil, o Dia da
Ordem DeMolay.
O que são os demolays? São, justamente, uma
instituição juvenil paramaçônica, isto é, ligada à Maçonaria, criada pela Maçonaria, que recebe jovens,
tanto ﬁlhos de maçons como ﬁlhos de não maçons, e
tem o objetivo de passar para esses jovens justamente
os ensinamentos sadios que a Maçonaria tem e pelos
quais propugna.
Portanto, eu quero cumprimentar os jovens demolays e seus familiares por esse avanço hoje dado
no sentido de resgatar uma data histórica, que foi
justamente a data em que morreu Jacques DeMolay,
queimado em uma fogueira pelo Rei da França, com
o aval e até o pedido do Papa na época.
Mas, Sr. Presidente, quero abordar um tema que
vem me preocupando, porque venho lendo, venho ou-
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vindo, aqui e acolá, notícias e até aﬁrmações do Presidente da República de que o Tribunal de Contas da
União está atrapalhando o Governo, de que o Tribunal
de Contas da União está ﬁscalizando demais.
Eu diria que o Tribunal de Contas da União não
está ﬁscalizando demais. Deveria ﬁscalizar até mais.
Porque, com o recurso de que dispõe, ele deveria ﬁscalizar só o que ﬁscaliza mesmo; mas, se tivesse mais
recursos, com certeza, principalmente aparelhando as
suas unidades nos Estados, ﬁscalizaria ainda muito
mais. E o muito mais é necessário.
O que é o Tribunal de Contas da União?
É sabido por todos nós que, ao Tribunal de Contas
da União, atribui-se a missão de assegurar a efetiva e
regular gestão dos recursos públicos em benefício da
sociedade. Aﬁnal de contas, são, ao todo, 118 anos de
atuação junto ao Congresso Nacional, até porque o Tribunal de Contas é considerado, constitucionalmente,
um órgão auxiliar do Congresso Nacional, embora, na
prática, tenha uma atuação realmente muito importante,
eu diria até que sobrepujando a ação do Senado e da
Câmara, porque aqui, na nossa Comissão de Fiscalização e Controle, por exemplo, nós misturamos – digo
nós porque foi uma votação da maioria – a Comissão
de Fiscalização e Controle com Meio Ambiente e Legislação Participativa.
Quer dizer, nós diminuímos a importância da tarefa de ﬁscalizar que tem o Senado. Da mesma forma,
na Câmara, a Comissão de Fiscalização e Controle
tem pouca atuação. Lamento dizer isso, mas é verdade. Para compensar isso, temos um órgão auxiliar do
Congresso Nacional, que é o Tribunal de Contas da
União. E ele faz esse controle externo na administração pública; ministros, procuradores e servidores se
empenham exaustivamente na execução de um serviço tão caro à manutenção de uma república autenticamente democrática.
Comprometido com a divulgação trimestral dos
resultados essenciais de seu trabalho, o órgão presta
conta não somente ao Congresso Nacional, mas, sobretudo, à sociedade brasileira, de modo objetivo, limpo
e sistemático. Trata-se de dados atinentes ao desempenho institucional, estendendo-se desde os benefícios
alcançados e quantitativo de processos apreciados até a
síntese das principais ﬁscalizações no período. E estou
querendo me referir, neste pronunciamento, justamente a um material mandado e divulgado pelo Tribunal de
Contas, que é “O Congresso Nacional e o Tribunal de
Contas da União – Controle Externo Integrado”. E no
resumo diz: qual é o objetivo do Tribunal de Contas da
União? Controle externo da administração pública e da
gestão dos recursos públicos federais, isto é, do dinheiro que todos nós pagamos de impostos para o governo
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federal. A missão: assegurar efetiva e regular gestão dos
recursos públicos em benefício da sociedade.
Por isso é que se reclama quando uma obra para,
Senador Flávio Torres, porque tem irregularidades. Se
há irregularidades, tem que parar mesmo. Se está superfaturada, tem que parar mesmo e tem que se responsabilizar aqueles gestores públicos ou empresários
que estão, portanto, envolvidos numa irregularidade.
Qual é a visão do Tribunal de Contas da União?
Ser uma instituição de excelência no controle e contribuir
para o aperfeiçoamento da administração pública.
Então, é importante que estejamos atentos, porque nós estamos vivendo, Senador Flávio Torres –
costumo dizer –, numa “manipulocracia”: as coisas
são manipuladas de conformidade com o interesse
do Poder Executivo, da Presidência da República, do
partido dominante ou dos partidos aliados dominantes, e aí incomoda o Poder Legislativo, incomoda o
Poder Judiciário e incomoda muito mais o Tribunal de
Contas da União, que agora deu um prazo, Senador
Flávio Torres, para que o Presidente da República
consiga um alvará para a obra de reforma do Palácio
do Planalto, que é o Palácio do Presidente, e ele realmente não tinha esse alvará. Eu denunciei aqui várias
vezes: não tinha placa com o valor da obra, não tinha
a fonte de recursos, não tinha o prazo, como exigem
de todas as obras.
Então, é importante que o Tribunal de Contas seja
defendido e, principalmente, que nós façamos uma prevenção, porque já se fala, Srs. Senadores, de mudar a
lei das licitações para facilitar a rapidez na execução
das obras. E aquela história: a rapidez sempre foi inimiga da perfeição e essa rapidez com que se quer fazer
licitação neste País é justamente para facilitar as maracutaias que vêm sendo feitas com recursos públicos
federais que são repassados para os Municípios, para
os Estados ou diretamente executados pela União, pelo
Governo Federal – União, não, porque União é o Poder
Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário; pelo
Governo Federal, pelo Poder Executivo.
Então, é preciso que façamos aqui uma vacina.
Caso contrário, amanhã será fácil desgastar o Tribunal
de Contas na opinião pública. É só dizerem que ele
está atrapalhando a fazer obras importantes para a
população, como, por exemplo, o Projeto Minha Casa,
Minha Vida, que está sendo lançado; as obras do PAC,
que, de vez em quando, são paradas, que é o que está
engasgando o Presidente da República: são 41 obras,
Senador Geraldo Mesquita, paradas por irregularidades. Têm de ser paradas mesmo porque o dinheiro é
do povo. É o povo que paga o imposto. Esse dinheiro
não foi o Presidente Lula que arranjou em algum lugar para gastar; o dinheiro é da população. Então, é
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preciso que o Tribunal de Contas seja prestigiado pela
sociedade, pelo Congresso Nacional e, sobretudo, deveria ser prestigiado pelo Poder Executivo, se tivesse
intenção de fazer as coisas honestamente.
Senador Geraldo Mesquita, ouço V. Exª com
muito prazer.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Obrigado, Senador Mozarildo. É apenas para dizer
que o chamamento que V. Exª faz aqui é de fundamental importância. De fato, há uma campanha solerte de
desestabilização do Tribunal de Contas, para não dizer
desmoralização. E parte do Governo essa campanha
de que o Tribunal está fazendo com que as obras sejam atrasadas. São alegações desse jaez. Senador
Mozarildo, V. Exª propõe uma vacina. É necessário que
essa vacina seja aplicada mesmo, a partir daqui, do
Congresso Nacional, para que as pessoas de compenetrem do papel constitucional que cumpre o Tribunal
de Contas da União. A ninguém é dado o direito de
interferir nesse processo, a não ser pelas vias legais.
Essa história de querer desmoralizar o Tribunal de
Contas, de querer desestabilizá-lo, isso aí não interessa ao povo brasileiro. É preciso que a gente repita
isso à exaustão nesta Casa. E V. Exª está coberto de
razão. Quando li, no ﬁnal de semana, que o Tribunal
de Contas está cobrando documentos acerca da obra
da reforma do Palácio do Planalto, lembrei muito de V.
Exª. E aqui justiça seja feita: V. Exª falou isso desde o
início, V. Exª cobrava. Ouvi aqui alguns risos quando V.
Exª cobrava, mas olhe aí, olhe só: o Tribunal detectou
realmente que alguma coisa está estranha ali. É preciso que as autoridades se compenetrem de que mudar uma decisão do Tribunal de Contas, só se for pela
via legal, Senador Mozarildo. Na pressão, na tentativa
de desestabilização, de desmoralização, ninguém vai
conseguir, não. E V. Exª está certíssimo. Eu me ﬁlio a
todos aqueles que, como V. Exª, pretendem fazer diariamente, aqui, a defesa do Tribunal de Contas, do seu
procedimento, da sua missão constitucional. Parabéns
pelo seu pronunciamento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Obrigado, Senador Geraldo Mesquita. Eu quero realmente dizer a V. Exª que temos que fazer uma vacina,
porque estão evidentes os sintomas de que querem
fazer com que o Tribunal de Contas seja visto pela população como órgão político que atrapalha a execução das obras do ilustre Presidente Lula, do PAC da
Ministra Dilma. Isso é muito ruim. E o Presidente não
tem receio de aﬁrmar essas coisas.
Aliás, ele já aﬁrmou, lá para trás, que o Judiciário
tinha uma caixa-preta que precisava ser aberta. Ele já
falou, também lá para trás, que a Câmara dos Deputados tinha trezentos picaretas. Agora, ele diz que o

Quarta-feira 14

241

51431

Tribunal de Contas da União atrapalha as obras que
ele quer fazer, atrapalha o trabalho dele. Então, pelo
visto, ele quer ser um ditador: não quer Congresso, não
quer Judiciário, não quer Tribunal de Contas e, possivelmente, não quer imprensa livre também. Já tentou
aqui a Lei do Audiovisual etc., como, aliás, estão fazendo na Venezuela, na Argentina. E nós precisamos
reagir. Senador Agripino, nós precisamos reagir, porque essas pregações feitas... Aliás, é uma tática antiga essa história de ﬁcar repetindo uma mentira, uma
insinuação, várias vezes até ela se tornar realidade. E
é o que eu vejo. Pelas notícias que venho lendo, pelas
aﬁrmações do Presidente da República, na verdade,
há em processo um trabalho para limitar os poderes do
Tribunal de Contas da União, mudar a Lei de Licitação
para avacalhar, realmente, a questão das licitações,
que já tem defeitos.
Eu quero, Senador Flávio Torres, para não ocupar
mais o espaço de outros oradores, já que o pronunciamento é mais longo um pouquinho, pedir que seja
dado como lido este pronunciamento, assim como a
transcrição pelo menos de parte desse documento do
Tribunal de Contas da União, cujo título é: “O TCU e
o Controle Externo”, porque eu pretendo fazer outros
pronunciamentos aqui. Vou fazer outros pronunciamentos aqui, porque nós temos que zelar por isso que conquistamos com tanta diﬁculdade, que foi a democracia.
Democracia, neste País, precisa ter um Judiciário forte,
um Legislativo respeitado, e o TCU é o órgão auxiliar
do Poder Legislativo, tem que ser respeitado.
E eu quero até aproveitar para registrar aqui também, Senador Flávio Torres – já mandei encaminhar
para todos os Senadores –, que o Tribunal de Contas
da União tomou a decisão de fazer uma investigação
na questão da liberação das emendas parlamentares.
Isso acontece pela primeira vez no Brasil. Senador
Efraim, nós aqui, 41 Senadores, já assinamos uma
representação ao Procurador-Geral da República pedindo providências, já que a iniciativa legislativa do
Senado de criar o Orçamento impositivo não passa na
Câmara, não anda na Câmara, porque o Governo não
quer e porque alguns Deputados também não querem;
porque alguns querem ser campeões de liberação de
emendas à custa desse modelo corrupto de barganhar
apoio político em troca de liberação de emendas.
Então vou encerrar, Senador Flávio Torres, pedindo, portanto, a transcrição na íntegra do pronunciamento e, também, do documento do Tribunal de
Contas da União.
Eu repito, é o primeiro de uma série de pronunciamentos que pretendo fazer em defesa do Tribunal
de Contas da União.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais do que
na hora, o Senado Federal presta homenagem ao trabalho executado pelo Tribunal de Contas da União em
prol de um Estado brasileiro mais justo, transparente
e contabilmente redondo. Com a recente publicação
do Relatório de Atividades do TCU relativas ao 2º Semestre de 2009, aproveito a ocasião para enaltecer a
instituição, selecionando as atividades e os dados mais
destacáveis de tão impecável edição.
Em realidade, a direção do TCU resolveu por bem
encaminhar aos parlamentares uma versão resumida do relatório, facilitando uma leitura mais ágil, mais
compacta dos feitos realizados no período retratado.
Por outro lado, ao adotar uma publicação mais enxuta,
a direção emite sinais de que incorporou a política do
“ecologicamente correto”, preservando o meio ambiente
contra o consumo exagerado e dispensável de papel.
Na verdade, para que a decisão de evitar a impressão
de grande número de cópias não fosse confundida com
laivos de obscuridade informativa, o TCU disponibilizou
eletronicamente a íntegra do relatório, sem prejuízo ao
conhecimento total dos dados e das contas.
Senhor Presidente, como é sabido por todos,
ao TCU se atribui a missão de assegurar a efetiva e
regular gestão dos recursos públicos em benefício da
sociedade. Aﬁnal de contas, são, ao todo, 118 anos de
atuação junto com o Congresso Nacional no controle
externo da Administração Pública. Ministros, procuradores e servidores se empenham exaustivamente na
execução de um serviço tão caro à manutenção de
uma república autenticamente democrática.
Comprometido com a divulgação trimestral dos
resultados essenciais de seu trabalho, o órgão presta
contas não somente ao Congresso, mas sobretudo à
sociedade brasileira, de modo objetivo, limpo e sistemático. Trata-se de dados atinentes ao desempenho
institucional, se estendendo desde benefícios alcançados e quantitativo de processos apreciados até síntese
das principais ﬁscalizações realizadas no período.
Em termos mais concretos, o TCU recuperou aos
cofres públicos 4,4 bilhões de reais durante o segundo
semestre de 2009. Vale a pena, por alguns instantes,
nos determos no detalhamento dessas operações. Em
primeiro lugar, saltam aos olhos os cerca de dois bilhões e meio economizados do Tesouro nas ações de
eliminação de desperdícios e redução de custos administrativos. Na mesma linha, quase um bilhão de reais
foi poupado nas ações envolvidas com a interrupção
do pagamento de vantagens indevida.
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Mais à frente, o relatório aponta que quase 500
milhões de reais foram poupados no incremento da economia, eﬁciência, eﬁcácia ou efetividade de programas
de Governo. Na categoria de condenações aplicadas,
o TCU conseguiu em recolhimento de multas e débitos
algo de aproximadamente 340 milhões reais.
Na rubrica relacionada à elevação de receita, o
Relatório indica que o TCU registrou uma elevação de
receita na ordem de quase 75 milhões de reais. Enquanto
isso, somados os benefícios auferidos em redução de
valor contratual e atos de pessoal julgados ilegais, o País
recuperou aos cofres quase 20 milhões de reais.
Sr. Presidente, outro ponto que merece ser posto em relevo é o número e a qualidade de processos
julgados ao longo do período em apreço. Dos 2.550
processos julgados, 10% são de interesse direto do
Congresso Nacional, envolvendo assuntos relacionados a questões de representação, tomada e prestação
de contas especiais, denúncia e, por ﬁm, auditoria,
inspeção e levantamento.
Graças à precisão do relatório, tomamos conhecimento de que o motivo da irregularidade das contas se
deve, preferencialmente, ao dano ao erário em virtude
do ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, ocupando 37% das ocorrências. Pela ordem, práticas de ato
de gestão ilegal ou infração à norma legal constituem
o segundo maior motivo na lista, ocupando 32% das
ocorrências. Em terceiro e quarto lugares respectivamente, aﬁguram motivos ligados ao desfalque, desvio
de dinheiro, bens ou valores públicos, bem como omissão no dever de prestar contas.
Ainda na coluna dos números e percentagens,
cumpre ressaltar o número de cautelares adotadas, que
soma a 20 no trimestre, evitando danos ﬁnanceiros na
faixa dos 280 milhões de reais. Foram realizadas cerca
de 300 ﬁscalizações, 146 das quais solicitadas expressamente pelo Congresso Nacional. Ao lado disso, 752
condenações foram consumadas, 25 empresas sofreram sanções não pecuniárias e 10 servidores foram
inabilitados para o exercício do cargo público.
Sr. Presidente, no âmbito das deliberações mais
signiﬁcativas, sobressaem pelo menos três de maior
impacto. Em primeiro lugar, merecem distinção as recomendações propostas ao Estado, no sentido de se
aperfeiçoar o Cadastro Único para Programas Sociais,
visto que foram identiﬁcados erros e indícios de fraudes, falhas de segurança da informação e deﬁciências
na gestão do sistema. Em seguida, vale destaque a
constatação de que o Plano Nacional de Educação, na
implementação do ProUni, concede bolsas a estudantes com renda familiar superior aos limites previstos,
abrindo mão da cobrança de comprovante de renda
familiar e de residência do universitário.
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Por último, indispensável enfatizar a preocupação do TCU com a boa aplicação dos recursos públicos, por meio de uma ﬁscalização mais apurada do
funcionamento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). No relatório, os técnicos concluem que
a distribuição do FPM poderia ser mais equânime se
considerasse não somente o critério populacional,
mas também os dados sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos Municípios. Argumentam,
com muita propriedade, que, pelo critério de rateio
atualmente adotado, os Municípios de pequeno porte
recebem proporcionalmente mais recursos que Municípios médios e grandes, independentemente de sua
renda per capita.
Obviamente, para além destes três exemplos, a
intervenção do TCU na conduta da vida pública brasileira caminha mais longe. Recomendações, sugestões e advertências se estendem, igualmente, aos
domínios da segurança pública, da ação da Defesa
Civil, da agricultura e irrigação e, por ﬁm, ao campo
dos convênios e contratos.
Diante do exposto, não há como duvidar da competência com que o time do TCU executa suas atribui-
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ções ﬁscalizadoras e corretivas. Como bem frisa o lema
impresso no relatório, “para cada um real do orçamento
da União alocado ao TCU, o retorno ao País foi de 17
reais e 53 centavos”. Agregando ao valor matemático
as recomendações e as sugestões levantadas no relatório, o contribuinte acaba por se dar conta de que
a contribuição do órgão aos cofres da Nação supera
qualquer quantiﬁcação mais exata.
Para ﬁnalizar, Senhor Presidente, não poderia
deixar de expressar minha satisfação com o trabalho
que o TCU presta ao Brasil, disposto a operar de forma sempre colaborativa com o Congresso Nacional no
exercício do controle externo. Reﬂetida compactamente nas folhas do Relatório de Atividades 2º Semestre
de 2009, a conduta do TCU é sinônimo cada vez mais
exemplar de seriedade, eﬁciência e transparência.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) –
V. Exª será atendido, de acordo com o Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais,
pela Liderança do DEM.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a nossa passagem hoje pela tribuna é
muito rápida, porém a considero de grande importância, porque vamos fazer uma homenagem.
É com muito prazer que registro, embora com
um pouco de atraso – apenas dois dias, em função do
feriado –, uma data que muito honra a todos nós, os
paraibanos, e a nós, nordestinos, como V. Exª, de um
modo geral, já que os 145 anos da cidade de Campina
Grande foram comemorados no último dia 11.
Não fosse por outro motivo a presença nossa, Sr.
Presidente, a cidade de Campina Grande ostenta há
décadas o título de “a que mais cresce no Nordeste”.
Essa distinção conﬁrma, perante o País, a viabilidade
econômica e industrial de nossa região e a excelência
de sua mão de obra, em todos os níveis.
É o maior e mais populoso Município do interior
do Nordeste. Fundado em 1º de dezembro de 1697,
foi elevado à categoria de cidade em 11 de outubro
de 1864.
Portanto, Srs. Senadores, nos seus 145 anos de
emancipação política, celebrados com pompa e circunstância a cada 11 de outubro, a antiga Vila Nova da
Rainha passou por diversas etapas em seu processo
evolutivo. De simples povoado, originado de aldeias
dos índios Ariús, há 302 anos, já era a cidade mais
populosa do interior paraibano – e a segunda o Estado – no ﬁnal do século XIX.
A partir das duas primeiras décadas do século
passado, com o incremento do comércio de gado, de
farinha e da cultura do algodão, a cidade de Campina
Grande assume a vanguarda comercial entre as cidades do interior nordestino, condição que ostenta até
hoje, sem rival.
Primeira cidade industrial da Paraíba, conta com
soﬁsticado parque manufatureiro, estabelecimentos de
beneﬁciamento de algodão, reﬁno de óleo de algodão
e de oiticica, fábricas de papel, sabão, velas, reﬁnarias de açúcar. Destaca-se neste momento, nacional e
internacionalmente, na área de informática. Campina
Grande é respeitada hoje internacionalmente na área
de informática, bem como na área de serviços – saúde
e educação –, sediando empresas de porte nacional
e internacional.
O destaque que nós temos de fazer é ao centro
universitário de Campina Grande, o mais importante
do interior do Nordeste. Conta com três universidades
públicas – universidade federal e universidade estadual
–, onze universidades privadas e acolhe, com grande
hospitalidade, estudantes do Nordeste e de todo o Bra-

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

sil, pois, além do ensino superior de qualidade, oferece
capacitação para os níveis médio e técnico.
Mas Campina Grande, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, não é pujante apenas na economia. Possui
uma agenda cultural das mais ricas e diversiﬁcadas do
Nordeste, destacando-se, dentre outros, os festejos de
São João, que ocorrem durante todo o mês de junho,
chamado muito justamente de “O Maior São João do
Mundo”, e o Encontro da Nova Consciência, um evento ecumênico realizado durante o carnaval, que reúne
representantes de diversas organizações religiosas, do
Brasil e do exterior, numa celebração que se renova
há duas décadas.
Promove, também, festivais de inverno e de cinema, que para lá atraem artistas e cineastas de todo
o País.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é importante também registrar a demonstração de conﬁança
e determinação que Campina Grande oferece ao Brasil.
Nas sucessivas crises econômicas por que passou o
País, nas últimas décadas – e sobretudo nesta atual,
que quase levou os Municípios brasileiros à falência
–, Campina Grande jamais perdeu sua conﬁança na
força do trabalho e do empreendedorismo. Mostrou-se
– e mostra-se –, sr. Presidente, exemplo a ser seguido
e louvado pelo País. Exemplo de conﬁança no futuro,
na força do crescimento econômico, na capacidade de
luta e superação de limites do homem brasileiro.
Sr. Presidente, crise, já diziam os antigos chineses, é sinônimo de oportunidade e de transformação.
E Campina Grande, ao longo de sua história, tem sido
demonstração eloquente de que nada pode se antepor
à força do trabalho honesto, eﬁciente e determinado.
A Paraíba, o Nordeste e o Brasil se orgulham de
Campina Grande e a parabenizam por ocasião dos
seus 145 anos.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
resta-me dizer: parabéns ao povo de Campina Grande, responsável maior pelas glórias que a cidade hoje
recolhe, com todos os méritos e reconhecimentos.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
resta-me dar parabéns ao povo de Campina Grande,
responsável maior pelas glórias que a cidade hoje recolhe, com todos os méritos e reconhecimentos.
Era o registro que tinha a fazer, na condição de
paraibano, orgulhando-me, sim, como todos os paraibanos, da nossa querida rainha da Borborema, a nossa
querida Campina Grande, que comemorou, no último
dia 11, os 145 anos de emancipação política.
Obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço ao meu Líder, José Agripino, pela concessão do tempo do DEM para fazermos este registro,
que, tenho certeza, faço em nome desta Casa e de
todos os 81 Senadores.
Parabéns, Campina Grande!
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O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE)
– Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita,
como orador inscrito.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Flávio Torres, Srªs e Srs. Senadores, estamos às vésperas de algo de que o povo
brasileiro gosta muito: uma eleição nacional. No ano
que vem, como todos sabem, realizaremos uma eleição nacional em nosso País.
Eu, ﬁliado ao glorioso PMDB, a um tempo atrás,
raciocinava com o propósito do partido de abdicar da
condição de maior partido em atuação no País, maior
com base em lastro: oito Governadores, cerca de 19
ou 20 Senadores, uma bancada forte de Deputados
Federais, Prefeitos, Vereadores, enﬁm o maior partido brasileiro em atuação porque tem musculatura. E
eu raciocinava, até tempos atrás, com o fato de que o
partido teria desistido de participar do debate político
de forma equivalente à sua condição, ou seja, o partido
vinha anunciando que comporia com o PT a chapa para
a eleição presidencial na condição de candidato à VicePresidência da República. Mas eis que, dias atrás, em
uma reunião com líderes, com dirigentes nacionais do
partido, a Deputada Íris, atual Presidenta, apresentou
a todos uma pesquisa, realizada entre peemedebistas
de todo o País, que demonstra o desejo, digamos, das
bases do partido, majoritariamente, Senador, de ter
candidatura própria à Presidência da República.
E aí eu me lembrei, Senador Flávio Torres, do
último processo de eleição para a Presidência do Senado Federal. Havia aqui um Senador que se colocou
como candidato, algumas insinuações, e o PMDB,
mesmo sendo o maior partido nesta Casa, inquieto,
porém, sem dizer para que vinha ou para que veio. E
surgiu uma ideia, Senador Mozarildo, discutida amplamente no seio da bancada aqui: de que o PMDB,
por ser a maior bancada aqui no Senado Federal, não
poderia abrir mão do seu direito de, pelo menos, concorrer à Presidência da Casa. Mas aí alguém dizia: “E
nomes?”. Nós aﬁnamos essa conversa no seguinte
sentido: decidimos, no primeiro momento, que o PMDB
teria candidato à Presidência do Senado e deixamos
para um segundo momento a identiﬁcação do nome
que seria escolhido para a apreciação da Casa. Essa
foi a estratégia seguida pela bancada de Senadores
aqui do PMDB no último processo de eleição para a
Presidência da Casa.
E eu vejo agora a situação do PMDB e me pergunto: “Não será o caso de repetirmos a mesma estratégia?” A Deputada Íris foi confrontada com a seguinte
pergunta: “Quem seria o candidato?” Imagine, um partido grande como o PMDB, uma pergunta dessa surgir
de uma hora para outra. Para resolvermos essa questão, podemos repetir a estratégia que adotamos aqui
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para a eleição do candidato do PMDB à Presidência
da Casa. O PMDB deveria, Senador Mozarildo, anunciar à nação brasileira que concorrerá à Presidência
da República com candidato próprio. Eu tenho certeza
absoluta de que, a partir daí, o partido se mobilizará,
se movimentará no sentido de discutir intensamente
nos diretórios, nos Estados, aqui, no Congresso Nacional. Isso emularia o partido. Tenho certeza de que
o partido chegaria com maior facilidade à identiﬁcação
de um, dois, três, quatro nomes, que poderiam se colocar para cumprir essa missão.
Eu acho temerário é o PMDB, esse grande partido, em face do resultado de uma pesquisa dessas,
que é absolutamente expressiva – mais de 53% dos
peemedebistas de todo o País dizem que querem uma
candidatura própria à Presidência da República... Eu
acho precipitado, temerário, acho que é uma posição
que não condiz com a grandeza do partido e inclusive
com as expectativas da população brasileira em face
do posicionamento desse partido. É uma posição que
não condiz com o PMDB a de relegarmos ao esquecimento o resultado de uma pesquisa dessa.
Abro os jornais e está aqui:
“Se o PMDB depender de qualquer sinalização do PT para embarcar na campanha
da Ministra-Chefe da Casa Civil [embarcar na
campanha? Que coisa mais depreciativa!],
pode ﬁcar tranquilo e já pode começar a trabalhar os nomes para compor a chapa com a
indicação à Vice-Presidência.”
Um partido grande como esse pode ter um candidato à Vice-Presidência e se conforma em ter somente
isso? “O atual presidente do PT, Ricardo Berzoini (SP),
mantém contato permanente com os peemedebistas
e aﬁrmou que a aliança já está fechada com 80% do
partido”. Acho que o Deputado Berzoini tem mais tirocínio do que muita gente no PMDB. Pelo menos ele
ainda admite que o partido não está todo envolvido
nessa operação, porque, no PMDB, há quem ache
que o partido participará, igual a um cordeirinho, de
uma aliança dessa. Como diz o Senador Mão Santa,
“atentai bem!”. Essa é uma situação que pode fragilizar
sobremaneira o PMDB.
Nas últimas eleições, o PMDB colocou seis milhões de votos a mais do que o segundo colocado no
número total de votos neste País, Senador Tuma. Isso
signiﬁca muita coisa, isso quebra a tranquilidade daqueles que aﬁrmam que o povo brasileiro não gosta
do PMDB. Como não gosta do PMDB, se vota maciçamente no PMDB? Oferece o PMDB uma vantagem
muito grande de votos, uma expressiva vantagem de
votos em todo o País. O povo brasileiro gosta, sim,
do PMDB. Mas tenho certeza absoluta de que o povo
brasileiro gosta ainda mais quando o PMDB se mostra altivo, independente, apesar dos acordos de go-
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vernabilidade. Isso é normal na política. Mas o povo
brasileiro gosta e gostará muito mais do PMDB se o
PMDB tomar a decisão de ter candidato à Presidência
da República. Em seguida, debruçaremo-nos sobre a
operação de identiﬁcar esse candidato. Não vejo grandes diﬁculdades.
Mas, se o propósito da direção maior do PMDB
for o de assumir de fato esse papel secundário, coadjuvante, que pelo menos se sente para conversar
com todos os grupos políticos que ultimamente têm se
lançado para concorrer à Presidência da República! E
Partidos bem menores tem feito isso, como o PV, como
o PSB. O Deputado Ciro está aí aparecendo bem nas
pesquisas, e a Senadora Marina acaba de se lançar
e já ﬁgura nas pesquisas. O Governador Serra vem
mantendo uma constância em números elevados na
pesquisa para a Presidência da República.
Repito: se o PMDB se conforma em ser essa
coisa atroﬁada, coadjuvante, secundária na política
brasileira, que, pelo menos, abra a conversa com todas as correntes políticas que se têm lançado, que
têm anunciado o propósito de concorrer à Presidência
da República!
O que não se admite – e penso que é isso que a
base do PMDB não admite – é que o Partido permaneça nessa ﬁxação. Parece uma coisa neurótica! O
PMDB já cumpriu e vai cumprir até o ﬁnal do Governo
Lula o tal do acordo para a governabilidade, o tal do
pacto de coalizão. Não vejo nada de mais dizermos
ao Presidente Lula: “Presidente, vamos cumprir até o
ﬁnal o pacto ﬁrmado em seu Governo, mas queremos
que V. Exª saiba que o PMDB terá candidato à Presidência da República. E, nesse sentido, libere-nos do
compromisso que está no ar de ﬁgurarmos na chapa
da Ministra Dilma na condição de candidato à VicePresidência da República, porque vamos ousar, vamos fazer jus às expectativas da população brasileira
e vamos também concorrer”. Vamos concorrer com
um projeto nacional, pé no chão, simples, à altura das
expectativas do povo brasileiro.
Para encerrar, concedo um aparte ao Senador
Mozarildo, com muito prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Geraldo, já até ﬁz um aparte a V. Exª em pronunciamento semelhante. Quero dizer que, realmente, embora
eu não tenha de me meter na escolha do PMDB – V.
Exª é que é um membro do PMDB –, estranho que um
partido da dimensão do PMDB não pense em assumir a
Presidência do País. O PT, sendo um partido pequeno,
tentou várias vezes, até chegar à Presidência. Então,
entendo que, para os brasileiros e especialmente para
os peemedebistas históricos, é no mínimo uma coisa
que não dá para esclarecer adequadamente.
O SR. GERALDO MESQUITA JUNIOR (PMDB
– AC) – Muito obrigado, Senador Mozarildo.
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Sr. Presidente, eram essas as palavras que eu
queria deixar no ar. Vou voltar a esse assunto insistentemente, porque essa pesquisa colhida pela Presidente Íris, Presidente do PMDB, reavivou em mim o
sentimento, a ideia, o prazer de, quem sabe, a gente
ver esse grande Partido nas ruas mais uma vez, com
uma boa bandeira, acenando para o povo brasileiro e
pedindo votos, depois de muitos e muitos anos, para
seu candidato ou para sua candidata à Presidência
da República.
Portanto, deixo aqui um apelo ao meu querido companheiro Presidente José Sarney, a todos os
peemedebistas do Senado e da Câmara e de todos
os Estados, particularmente do meu Estado, que comungam com essa ideia, para que a gente repense
nossas estratégias e, de forma limpa, cristalina e leal,
participemos do embate que se aproxima, qual seja,
a eleição nacional que vamos realizar no próximo ano,
desta feita com o PMDB lançando candidato próprio à
Presidência da República.
Muito obrigado pela consideração, Senador Sarney.
Durante o discurso do Sr. Geraldo Mesquita Júnior, o Sr. Flávio Torres deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu vou abrir a Ordem do Dia, mas V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria apenas de, na sequência, entregar à Mesa um documento
que já estava assinado desde a semana passada por
todos os Presidentes de comissões, pedindo à Mesa
para que, na medida do possível, objetivando o bom
funcionamento das comissões, faça um estudo sobre
a possibilidade de se diminuírem as sessões solenes
nas terças, quartas e quintas de manhã, porque já é
difícil para os Senadores e Senadoras participarem de
todas as comissões, e a realização das sessões solenes
nesses três dias pela manhã diﬁculta ainda mais.
Todos os Presidentes de comissões já, na semana
passada, assinamos este documento objetivando algum
estudo por parte da Mesa Diretora, talvez fazendo às
segundas, às sextas, uma semana na terça, outra semana na quarta, outra semana na quinta... Isso daria
um valor, Sr. Presidente, muito maior para os trabalhos
das comissões. Conversei pessoalmente com todos
os Presidentes de comissões. Então, eu gostaria de,
na sequência, entregar este documento à Mesa para
estudos, discussões e reﬂexões sobre o tema.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Dar-lhe-ei, em seguida, a palavra.
Senador Flávio Arns, esse assunto já está sendo
estudado pela Mesa. Já foi resolvido e proposto aos
Presidentes de comissões que só houvesse sessões
solenes, a partir de dezembro, às segundas e sextasfeiras. E, durante esse tempo em que as sessões estão
marcadas, a televisão do Senado não transmitirá mais
as sessões solenes conjuntamente com as comissões;
depois essas sessões serão transmitidas, em horário
posterior, sem interferir no trabalho das comissões.
Com a palavra, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas para
solicitar a V. Exª o início da Ordem do Dia.
Há um acordo das Lideranças para votarmos a
primeira Medida Provisória, que tranca a pauta, a de
nº 464, cujo Relator é o Senador Osmar Dias. Portanto, a Liderança do Governo está de acordo com o
relatório do Senador Osmar Dias, vamos encaminhar
favoravelmente e nós gostaríamos de apelar a V. Exª
para que, de imediato, inicie a Ordem do Dia com
essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
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 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).
Relator revisor: Senador Osmar Dias
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, Relator revisor da matéria.
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PARECER Nº 1.738, 2009–PLEN
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José
Sarney, Srªs e Srs. Senadores, em vez de ler este imenso relatório, vou resumi-lo. Se os Senadores que estão
interessados em debater a questão prestarem atenção,
vai ﬁcar mais fácil e vamos ganhar muito tempo.
Esta Medida Provisória trata de três assuntos, os
três da maior importância. O primeiro deles é promover, por meio da liberação de recursos para Estados e
Municípios no valor de R$1,95 bilhão a compensação
da Lei Kandir. No relatório, rapidamente, podemos ver
como esses recursos foram distribuídos.
Por exemplo, se o Senador Garibaldi Alves quiser
saber qual foi a parcela correspondente ao Rio Grande
do Norte, tem aí na página 7 do relatório R$16 milhões
para o Rio Grande do Norte; se o Senador Antonio
Carlos Júnior quiser saber, por exemplo, da Bahia, são
R$80 milhões; Amazonas, R$25,6 milhões; e daí por
diante, num total de R$1,95 bilhão.
Esse ponto da Medida Provisória, sem dúvida nenhuma, traz benefícios para todos os Estados e para
uma boa parte dos Municípios. Desse R$1,95 bilhão,
R$1,46 bilhão foi para os Estados e R$487 milhões,
para os Municípios. Essa é a primeira parte da Medida Provisória.
A segunda parte da Medida Provisória foi objeto de discussão e de algumas pequenas polêmicas.
Mas conversei com Líderes, inclusive de Partidos que
fazem oposição ao Governo aqui na Casa, e praticamente todos os Senadores concordaram que, neste
momento, é importante essa proposta que está sendo
feita na MP 464; exatamente porque esta MP foi editada durante o auge da crise que o Brasil também sofreu, a crise econômica. Embora todas as tendências
indiquem que nós estamos já numa situação muito
melhor do que estávamos quando a Medida Provisória
foi editada, ou seja, já saindo da crise ou pelo menos
caminhando para isso, ela é válida ainda, porque todo
mundo aqui faz o discurso de que é preciso investir na
infraestrutura do País. Mas o que está sendo proposto
é aumentar o percentual dos depósitos do FGTS. Em
vez de 10%, até 30% poderão ser aplicados para investimentos em infraestrutura. Aí alguém pode dizer:
mas os trabalhadores vão perder. Não, não vão perder,
porque esses recursos serão corrigidos como se no
Fundo estivessem e, evidentemente, com a garantia
de, quando o trabalhador precisar resgatar o seu Fundo de Garantia, o seu dinheiro estar lá. Então, esse
Fundo de Garantia vai permitir maiores investimentos
na infraestrutura do País.
No terceiro ponto, que creio ser o mais importante da Medida Provisória – eu estou lendo aqui para o
Adelmir Santana porque esse assunto interessa, diretamente, a quem preside uma federação de comércio
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ou entidades de classes ligadas, principalmente, a
micro, pequenos e médios empresários –, o que está
sendo proposto?
Veio da Câmara aprovado o seguinte: que seria
constituído um fundo de R$4 bilhões para garantir empréstimos, em até 80%, de valores com limite de até
R$10 milhões, ou seja, o micro, o pequeno e o médio
empresários têm diﬁculdades em tomar esses empréstimos porque, em relação ao acesso ao crédito, é dele
exigido aval, garantia, como quando um empresário
vai a um banco. E tudo isso ele resolverá rapidamente
porque haverá um fundo garantidor. Então, quem quiser falar em apoio à micro, pequena e média empresa
não pode ﬁcar contra essa proposta.
Quem quiser falar nos 70% dos empregos que
micro, pequenas e médias empresas garantem ao País
não pode ﬁcar contra esta Medida Provisória. Esta Medida Provisória está propondo aquilo que muitos Senadores já propuseram em projeto de lei. Eu mesmo já
propus esse fundo garantidor para micro, pequenos e
médios empresários. Podemos até dizer que poderíamos ter aprovado isso numa lei. Mas não foi aprovado
isso numa lei.
Senador José Agripino, micro, pequeno e médio
empresário precisa ter, primeiro, facilitado o seu acesso ao crédito. Terá. Esse fundo garantidor tem esse
objetivo. Se ele tiver diﬁculdade de pagar, ele vai ter,
com esse fundo garantidor, a possibilidade de resgatar uma, duas, três parcelas, capitalizar-se, esperar o
melhor momento, para depois, não ﬁcar livre da obrigação de pagar, mas voltar, quando capitalizado, a
pagar aquela prestação que ele ﬁcou devendo e que
o fundo garantidor, como diz o próprio nome, garantiu.
Fundo de Aval e Fundo Garantidor.
E o que eu ﬁz de novo? E aí eu chamo a atenção. Eu coloquei uma emenda. E todos os Senadores
da Base do Governo podem ﬁcar tranqüilos, assim
como os da Oposição, porque, antes de colocar essa
emenda, eu fui até o Ministério da Fazenda, falei com
o Líder do Governo, fui até a Casa Civil, conversei com
as autoridades do Governo, e avisei que eu ia colocar
essa emenda na Medida Provisória. O Ministro Reinhold
Stephanes, da Agricultura, esteve na minha Casa. Conversamos sobre isso e ele apoiou integralmente.
O que acontece? Nós ﬁcamos aqui, Senador José
Agripino, rolando dívidas de agricultores de forma interminável. De vez em quando, vem um pacote, Senador Calheiros, vem um pacote aqui, para rolar dívida
dos agricultores. Por quê? A inadimplência cresceu,
os agricultores estão devendo empréstimos a bancos
e não conseguem pagar. E todos sabem que, no País
hoje, além dos bancos comerciais convencionais, tradicionais, há os bancos de fábrica. Aqueles bancos que
foram criados pelas marcas de equipamentos agrícolas.
Cada uma, praticamente, tem um banco.
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Então, o que estou propondo – e esta é a parte
nova da Medida Provisória – como inovação? Proponho a criação, a exemplo do que existirá para micro,
pequenos e médios empresários, de um fundo para
produtores rurais. Quando um produtor rural ﬁnanciar
um trator, uma colheitadeira, um equipamento para sua
granja de suínos, de aves ou de leite, o que lhe será
proporcionado por esta Medida Provisória? Primeiro,
acesso ao crédito, coisa muito difícil de acontecer para
um produtor hoje. O acesso hoje tem uma classiﬁcação.
Os produtores são classiﬁcados em A, B, C e D, de
acordo com o seu cadastro. Isso porque, com o tempo,
foram-se acumulando dívidas e os produtores, impossibilitados de pagar, foram juntando essas dívidas e se
tornaram incapazes de tomar novos empréstimos.
Se quisermos dar oportunidade ao produtor para
se modernizar, avançar ainda mais no aumento da produtividade agrícola, temos de apoiá-lo no sentido de,
primeiro, garantir acesso ao crédito – e isso é o que
vai fazer esse Fundo Garantidor ou Fundo de Aval. O
valor é de R$1 bilhão. Podem pensar que é pouco. Não
é pouco, porque aí vem a rotatividade do Fundo, o qual
será composto de 7% do valor do empréstimo – não
que o produtor pagará isso. Esses 7% serão divididos
em quatro partes. O Governo Federal dará uma parte,
o produtor rural dará outra parte, o banco dará outra
parte e a fábrica, a outra parte.
Divide-se 7%, que é o prêmio que vai se pagar,
para que esse Fundo de um bilhão seja rotativo e
crescente, ou seja, ele não vai acabar mais. A gente
coloca um bilhão para começar, mas depois ele vai
acumular esses 7% de cada valor emprestado, também no limite de dez milhões e também no limite de
80% de garantia.
São esses três temas que nós estamos aqui a
aprovar com essa Medida Provisória nº 464.
Para resumir: o repasse de R$1,95 bilhão para
compensar os Estados, em função da Lei Kandir; segundo, a questão do maior limite do Fundo de Garantia
para investimentos em infraestrutura; terceiro, os dois
fundos garantidores: o fundo garantidor para micros,
pequenos e médios empresários, e o fundo garantidor para produtores rurais, que é uma inovação, uma
emenda que estou colocando.
Então, essa medida provisória será aprovada
aqui com essa grande modiﬁcação, que é a criação do
Fundo Garantidor para os Produtores Rurais, inclusive
com o apoio do Deputado Luis Carlos Heinze, que vai,
depois, lá na Câmara, ajudar a votar essa medida provisória rapidamente, para que a gente tenha esses dois
fundos criados. Fica satisfeito quem representa aqui o
micro, o pequeno, e o médio empresário, e ﬁca satisfeito
também quem representa os produtores rurais.
Nós estamos falando, somando-se os dois, de
mais de 80% dos empregos do País. E é importante
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darmos garantias e caminhos para o crescimento desses segmentos da economia brasileira.
Portanto, o parecer é esse, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer é favorável.
Com a palavra o Senador...
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Presidente,
eu estou sendo alertado porque eu tenho que falar das
emendas que apresentei.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
- É verdade.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Então, eu
vou... Eu vou ler só o voto, porque ﬁz aqui um relatório
resumido. Mas é o seguinte: a emenda...
O voto é pela aprovação do Projeto de Conversão
nº 14, de 2009, com as seguintes emendas:
“– Emenda nº 30: “A Emenda do Projeto
de Lei de Conversão nº 14, de 2009, passa a
vigorar com a seguinte redação...”
É porque nós estamos acrescentando o fundo
para os produtores rurais e cooperativas. Então, é só
essa mudança na ementa do projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Emenda nº 30?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Emenda nº
30.
Então, eu acrescento aí o fundo para produtores
rurais e cooperativas rurais.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É emenda do Relator?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Emenda do
Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está bem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) –
“– Emenda nº 31: “ Exclua-se o § 4º do
art. 7º do Projeto de Lei de Conversão nº 14,
de 2009, renumerando-se o atual § 5º para
o § 4º.”
É apenas para colocar em ordem a nova disposição do projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Também emenda do Relator?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Emenda do
Relator.
“– Emenda nº 32: “Inclua-se, onde couber, o seguinte parágrafo ao art. 7º do Projeto
de Lei de Conversão:
§7º – Os fundos garantidores já constituídos terão o prazo de um ano para adaptarem
seus estatutos ao disposto nesta lei.”
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É uma emenda para dar um prazo para adequação desses fundos a essa lei.
Sr. Presidente, são nove emendas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – V. Exª pode citar as emendas e o seu parecer
favorável.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Está bem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As emendas são todas de Relator, não é?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sim.
– Emenda nº 33: é a que exatamente
cria o Fundo Garantidor de um bilhão para
produtores rurais e cooperativas
– Emenda nº 34: é de redação. Exatamente porque nós criamos mais um fundo, foi
necessária uma adequação na redação.
– Emenda nº 35: “O Ministério da Fazenda disponibilizará, por meio do seu sítio
na rede mundial de computadores, até a data
de 30 de junho de cada ano, relatório circunstanciado sobre as atividades envolvidas pelos
fundos garantidores de que tratam os arts. 7º
e 8º, informando, no mínimo [...]”
Aí vem o que já está escrito no projeto de conversão.
É por causa da criação do novo fundo que eu
precisei fazer essas emendas, procedendo a todas
essas adaptações.
– Emenda nº 36:
“Fica criado o Conselho de Participação
em fundos garantidores de risco de crédito de
operações de ﬁnanciamento de investimento
realizados junto aos produtores rurais e suas
cooperativas, órgão colegiado que terá sua
composição e competência estabelecidas em
ato do Poder Executivo.
A habilitação do fundo para receber participação da União ﬁca condicionada a que a
instituição ﬁnanceira administradora submeta
o estatuto do fundo a prévio exame pelo Conselho de que trata este artigo.”
Outra emenda também para receber a emenda
que cria o fundo garantidor para agricultura e cooperativas.
– Emenda nº 37:
“A dissolução de fundos de que tratam os
arts. 7º e 8º ﬁcará condicionada à prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos.
Dissolvido o fundo, o seu patrimônio será
distribuído entre os cotistas na proporção de
suas cotas, com base na situação patrimonial
à data da dissolução.”
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– Emenda nº 38: esta aqui eu preciso
explicar, porque estava sendo garantida para
os garimpeiros uma isenção até 2011, e eu
considero que essa isenção deva ir até o dia
1º de janeiro de 2010, que já é o suﬁciente para que eles possam adaptar-se a essa
nova legislação. Em vez de ser 1º de janeiro
de 2011, como veio lá da Câmara... Ela saiu
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originalmente assim: o Governo editou para 1º
de janeiro de 2010; a Câmara modiﬁcou para
1º de janeiro de 2011, e eu voltei ao texto original com esta Emenda nº 38.
Agora sim, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 14

259

51449

260

51450

Quarta-feira 14

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

Quarta-feira 14

261

51451

262

51452

Quarta-feira 14

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

Quarta-feira 14

263

51453

264

51454

Quarta-feira 14

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

Quarta-feira 14

265

51455

266

51456

Quarta-feira 14

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

Quarta-feira 14

267

51457

268

51458

Quarta-feira 14

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

Quarta-feira 14

269

51459

270

51460

Quarta-feira 14

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

Quarta-feira 14

271

51461

272

51462

Quarta-feira 14

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

Quarta-feira 14

273

51463

274

51464

Quarta-feira 14

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

Quarta-feira 14

275

51465

276

51466

Quarta-feira 14

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

Quarta-feira 14

277

51467

278

51468

Quarta-feira 14

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

Quarta-feira 14

279

51469

280

51470

Quarta-feira 14

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

Quarta-feira 14

281

51471

282

51472

Quarta-feira 14

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

Quarta-feira 14

283

51473

284

51474

Quarta-feira 14

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concluído o relatório, o parecer é favorável, bem
como o encaminhamento de nove emendas de Relator, que estão distribuídas no Plenário, juntamente
com o relatório.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias,
para discutir a matéria.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir a
matéria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o PSDB deve votar favoravelmente
a esta medida provisória, apesar de ela ter acolhido
itens que poderiam ser tratados por meio de projetos
de lei, mesmo que em regime de urgência. No entanto, há matéria de urgência nesta proposta, e, por esta
razão, não há como rejeitá-la.
Vou fazer algumas considerações relativamente
a alguns pontos essenciais da proposta do Governo
que foi alterada na Câmara dos Deputados.
O primeiro ponto diz respeito à Lei Kandir. A medida provisória estabelece um valor de R$1,95 bilhão
com o intuito de fomentar as exportações. Há uma contradição do Governo, já que o Presidente da República
vetou dispositivo que tinha esse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Naquele momento, o Presidente
entendeu que não era válido provisionar recursos em
razão da Lei Kandir. Agora, por meio da medida provisória, o Governo entende que é necessário provisionar
recursos para atender às demandas provocadas pela
Lei Kandir. Só o Paraná tem um crédito de cerca de
R$470 milhões e é o quarto Estado credor da União.
Portanto, parece-me ser insuﬁciente esse valor. Um
bilhão e novecentos e cinquenta milhões de reais não
atenderá às necessidades e, sobretudo, não saldará o
débito da União com as Unidades da Federação.
De qualquer forma, cabe-nos aprovar a matéria.
O ponto que mais preocupa, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, diz respeito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Os arts. 13 e 14 da Medida Provisória promovem
alterações que podem desequilibrar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é um dinheiro do trabalhador destinado, fundamentalmente, a investimentos
nas áreas de habitação e de saneamento básico.
É histórico o desvio de recursos do FGTS, não é
um fato novo, mas as alterações propostas pela Câmara
dos Deputados podem colocar em risco os programas
habitacionais e de saneamento. Poderão faltar recursos
para atender obras essencialmente necessárias nos
setores de habitação e de saneamento básico.
A alteração proposta no art. 13 permite que 80%
do patrimônio líquido do FGTS, apurado ao ﬁnal de
cada ano, também sejam aplicados nesse fundo de
investimentos, alterando, portanto, a regra anterior,
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que tinha como parâmetro os valores apurados em
dezembro de 2006, portanto antes da criação do PAC.
Agora, permite-se a aplicação de 80% do patrimônio
líquido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
com base no saldo do ano anterior.
Vamos ver os números, o que signiﬁca, qual é
a diferença.
Nós tínhamos, em 31 de dezembro de 2006, R$21
bilhões, o que equivale a uma liberação de R$16,8 bilhões. Com a Medida Provisória, com essa alteração
tendo como base o saldo de 31 de dezembro do ano
passado, nós liberaríamos, este ano, R$22,3 bilhões.
Ou seja, um acréscimo de R$5,5 bilhões para aplicação nesse fundo de investimentos.
Já a redação do art. 14 permite que os trabalhadores invistam até 30% do Fundo de Garantia nesse
fundo de investimento usado para bancar rodovias,
ferrovias, hidrovias, portos e obras de saneamento e
energia do PAC. A regra atual permite apenas 10%.
Portanto, está havendo uma elevação de 10% para
30%. A notícia é que o Presidente da República pode
vetar. Aqui está, no Jornal O Globo, “Veto à aplicação
maior em infraestrutura. Lula deve impedir aumento da
fatia do Fundo que trabalhador pode destinar a projetos.” Portanto, há uma preocupação também do próprio Presidente da República. Estou externando uma
preocupação oposicionista que coincide, neste caso,
com a preocupação do Presidente da República. Não
sei se a Liderança do Governo na Casa garantirá que
não haverá veto do Presidente da República nessa alteração proposta pela Câmara dos Deputados.
O trabalhador vai poder investir, portanto, 30%. Ou
seja, o dinheiro do trabalhador vai ser jogado num investimento de altíssimo risco, que são as obras do PAC.
O risco é alto. Até o Ministério da Fazenda mostrou-se
preocupado com a alteração, pois teme desequilíbrio
para o FGTS, que é usado, fundamentalmente, como
instrumento de ﬁnanciamento da habitação popular.
Aí há uma contradição, porque, até mesmo quando se deseja aplicar recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço na área social, alega-se a possibilidade de desequilíbrio do Fundo. Eu dou como exemplo
quando se pretendeu utilizar recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço para o pagamento de
mensalidades nas universidades. A utilização do FGTS
para pagamento de mensalidades nas universidades
não foi permitida, esse projeto não foi aprovado no
Congresso Nacional sob a alegação de que poderia
provocar um desequilíbrio no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, cujos recursos devem, fundamentalmente, ser utilizados na construção de casas populares e em saneamento básico.
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Portanto, há possibilidade de veto do Presidente
da República nesse caso. Particularmente, defendo o
veto, não concordo com essa ampliação. Esses recursos
devem ser preservados para aquilo que se estabeleceu
na sua origem, na sua criação: recursos basicamente
destinados a atender aquela que é a maior aspiração
da família do trabalhador brasileiro, a casa própria. Não
há aspiração maior do que essa.
Foi por isso que nós ﬁcamos sem argumentos
quando se alegou não se aceitar a utilização do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço para o pagamento
de mensalidades nas universidades do País.
Sr. Presidente, são valores expressivos que serão
destinados com essa alteração. Essa captação pode
alcançar R$40 bilhões. Portanto, com essa deﬁnição,
os recursos do Fundo aplicados nesse fundo de investimentos chegarão a R$40 bilhões. São valores expressivos e que podem, sim, desestabilizar a estrutura
ﬁnanceira do FGTS, prejudicando investimentos para a
habitação popular. É bom lembrar que o déﬁcit habitacional do País hoje chega a 13 milhões de unidades.
Sr. Presidente, em relação ao fundo garantidor de
risco de crédito para o microempreendedor, o nosso
Partido concorda, apoia R$4 bilhões para esse fundo
garantidor. Sobretudo, quero destacar a emenda do
Relator, Senador Osmar Dias, absolutamente justa e
correta – nossos aplausos ao Relator pela iniciativa
–, porque confere benefícios também aos produtores
rurais e suas cooperativas.
O cooperativismo é essencial para o País, especialmente o cooperativismo agrícola, que organiza a
produção, especialmente no que diz respeito aos pequenos produtores rurais. É um instrumento que alavanca o desenvolvimento. Em um Estado como o Paraná, essencialmente agrário, as cooperativas prestam
notável serviço ao nosso desenvolvimento. Atendem
não só aos interesses dos produtores rurais, sobretudo
os pequenos produtores rurais, aqueles que possuem
instrumentos mais frágeis para defender a produção e
a comercialização dos seus produtos, mas é um instrumento que agrada muito aos governos. As cooperativas signiﬁcam receita segura. Não há sonegação
de impostos através das cooperativas. Elas garantem,
portanto, a boa receita para o Estado.
Por isso, essa emenda do Senador Osmar Dias
merece aprovação e aplausos, reservando benefícios
do fundo garantidor para os ﬁnanciamentos de investimentos destinados aos produtores rurais e às suas
cooperativas. Nesse caso, o aporte de recursos da
União ﬁcou limitado a R$1 bilhão.
Portanto, Sr. Presidente, essa é a nossa posição
sobre essa Medida Provisória e, desta feita, em que
pese as considerações feitas, o voto do PSDB será
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favorável à aprovação em razão do mérito, já que, se
discordamos relativamente a um dos pontos, somos
favoráveis aos demais. Em relação ao ponto de discordância, há possibilidade, inclusive, de veto do Presidente da República.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Antes disso, continua a discussão. Se algum outro
orador quiser discutir a matéria...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para discutir a matéria, Senador José Agripino.
Antes eu queria, contudo, assinalar a presença
neste plenário do Sr. Roberto Góes, que é Prefeito da
cidade de Macapá.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu gostaria inicialmente de fazer o
registro da qualidade do Relatório ou do Projeto de Lei
de Conversão apresentado pelo Senador Osmar Dias.
S. Exª debruçou-se sobre o assunto e apresentou um
Relatório consistente, lúcido, racional, que merece,
por parte do Democratas, integral apoio. Mas eu gostaria de fazer algumas observações sobre algumas
preocupações.
Esta Medida Provisória contém três pontos principais. O primeiro ponto é criar normas para a distribuição de R$1,95 bilhão decorrente da Lei Kandir para
devolução a Estados produtores e exportadores.
Eu ando preocupado, Sr. Presidente, e sobre
este assunto vou falar em seguida, com relação ao
caixa da União e aos atrasos em função do caixa da
União, que está pela perda de receita e pelo aumento da despesa. A União teve, em função da crise, em
função das renúncias ﬁscais que concedeu, uma perda
nominal – não estou falando em perda real, descontada a inﬂação – entre o terceiro trimestre de 2009 e o
terceiro trimestre de 2008, de 1,5%; perda efetiva em
valor absoluto. E teve um crescimento da despesa de
quase 16%, fundamentalmente por aumento na folha
de pessoal, fundamentalmente por aumentos concedidos e pela contratação de pessoal.
Isso produziu – estou convencidíssimo –, por
exemplo, a não transferência dos recursos devidos
do Fundo de Participação a Estados e Municípios,
tão logo o anúncio foi feito e o compromisso do Presidente foi anunciado. Foi preciso que nós, desta tribuna, obstruindo a pauta do Senado, conseguíssemos
aprovar, mediante negociação exaustiva, o dinheiro
dos Municípios. E depois entendi o porquê: é o caixa
da União, o caixa que está faltando para a devolução
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do Imposto de Renda, o caixa que está faltando pela
retenção do dinheiro do fundo garantidor da segurança, da seguridade, do Fundo de Marinha Mercante;
dinheiros que são transferidos automaticamente para
esses fundos e que estão sendo acumulados nesses
fundos, sem serem gastos, para promover acúmulo
de dinheiro para pagamento de outras coisas que não
compromissos ordenados.
O que quero fazer? Uma observação sobre aquilo
que vamos aprovar e terá o nosso voto: R$1,95 bilhão
de Lei Kandir. Só que essa matéria será posta em execução dez dias após a sanção. Essa matéria vai voltar
para a Câmara dos Deputados, e eu quero fazer desde
já um alerta para que, na Câmara, se tenha a atenção
especial para que essa concessão de apoio a Estados
que são credores da Lei Kandir seja aprovada rapidamente para que o Governo possa cumprir a sua obrigação. Do contrário, vai-se reeditar aqui aquilo a que
assistimos com o Fundo de Participação: o Governo
mandou um projeto de lei e se recusou a aprovar, pela
sua base, se recusou a aprovar o projeto de lei.
Depois entendi que era falta de caixa. E foi preciso que nós estabelecêssemos uma negociação tensa para votar o projeto de lei que o Governo mandou
para cumprir a sua palavra. Agora o Governo manda
um projeto de lei, por meio de medida provisória, para
transferir R$1,95 bilhão da Lei Kandir para os Estados,
e tenho receio de que se repita na Câmara a mesma
obstrução, de que se demore a votar, para que o Governo que está sem caixa aproveite esse tempo para
tentar recompor o seu caixa.
De toda forma, o nosso voto será absolutamente favorável.
O segundo ponto diz respeito a R$4 bilhões para
a criação de um fundo garantidor. Não há dispêndio
com relação a isso, não há desembolso. Quatro bilhões de reais, que são o fundo garantidor, para que
empreendedores de pequeno e médio portes possam
tomar empréstimos, fundamentalmente do BNDES,
tendo como garantia esse fundo garantidor. Terá o
nosso voto OK.
O terceiro ponto foi aqui colocado com muita
precisão pelo Senador Osmar Dias. Criou-se, como
iniciativa de Relator, iniciativa dele, um fundo no valor
de R$1 bilhão, um fundo garantidor para investimentos,
apenas para investimentos. Não é para custeio. É só
para investimentos no setor rural. E tocou num assunto
que deve ser bandeira deste Congresso: a renegociação das dívidas do crédito rural. Ele está oferecendo,
com isso, um suporte para que as pessoas possam
voltar a tomar dinheiro emprestado nos bancos para
a atividade rural a ﬁm de fazerem investimentos, apenas investimentos.
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Mas ele lembra uma coisa que é objeto de luta
minha, pessoal, há muito tempo, e que deve ser destacada: a renegociação dos débitos do crédito rural,
que já foi objeto de várias deliberações e vários vetos
do Poder Executivo. Nós acertamos, fazemos entendimentos, votamos matérias que chegam ao Palácio
do Planalto e são vetadas.
Nós temos que voltar à carga neste assunto para
que o pequeno produtor rural, que é objeto do benefício proposto pelo Senador Osmar Dias, possa voltar a
ir, independentemente desse fundo, aos bancos para
recompor as suas vidas e as suas atividades.
Com essas observações e alertas, eu quero dizer
que o meu Partido votará integralmente, pela constitucionalidade e pelo mérito, com o relatório do Relator, inclusive votando o seu parecer com as emendas
apresentadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Partido Democratas vota a favor da matéria.
Com a palavra o Senador Gilberto Goellner, que
deseja falar pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Presidente.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de agradecer a posição ao nosso Líder, José Agripino, que tão
bem demonstra a efetividade desta Medida Provisória
e a inclusão da área do Fundo Garantidor, principalmente para investimentos, e serão contemplados especialmente os bancos de fábrica, o Banco do Brasil.
Enﬁm, os produtores terão essa possibilidade de esse
fundo ampará-los na eventualidade de não conseguirem cumprir com esses investimentos.
Então, eu tive uma participação efetiva na negociação desta emenda, juntamente com o Senador
Osmar Dias, e nós trabalhamos esta matéria junto com
o Ministro Stephanes, junto com o Ministro Nelson Machado, que estava substituindo o Ministro Mantega, e
o Ministério da Fazenda se mostrou sensível. E, com a
situação em que se encontram os bancos, com a diﬁculdade que têm os bancos de novos aportes junto ao
BNDES, esta medida veio em hora oportuna.
Eu vejo que essa autorização que é dada para
a União participar com esses recursos de R$1 bilhão
para novos investimentos também deveria ser proposta, futuramente, nas operações de custeio agrícola em
todo o País. Com isso, nós daríamos uma segurança,
ao produtor rural e principalmente aos bancos, de não
haver, por uma situação de calamidade, de situação
fortuita à atividade rural, a diﬁculdade de se arcar com
as prestações anuais.
Então, eu me mostro muito agradecido pela sensibilidade que o Governo teve no amparo dos investimentos e também proponho que, futuramente, se faça
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uma avaliação precisa para se colocar também nos
custeios agrícolas. O Fundo Garantidor, aliado a um
seguro de renda, é o que vai proporcionar uma garantia
da situação para todos os produtores brasileiros.
Obrigado.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, um segundo, só para dizer algo em relação ao Senador Gilberto Goellner. No
momento do relatório, cometi uma injustiça. Eu estava
tão preocupado em explicar o meu parecer que acabei
não dizendo que ele teve muita importância na proposta da criação do Fundo Garantidor para os produtores
rurais e cooperativas. Na verdade, ele me procurou em
meu gabinete propondo-me essa idéia. Eu, na hora,
entendi que era uma proposta boa, e levamos juntos
para a Medida Provisória. Apenas para reconhecer a
importância do Senador Gilberto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Paim, para discutir a matéria.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
cumprimentar o Senador Osmar Dias, porque, embora
com as diﬁculdades desta Casa, eu tenho um projeto
de 2003 que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento
da Agricultura e da Pecuária e que vai na mesma linha
do projeto ora apresentado pelo Governo. Comigo não
há problema algum. O positivo para mim é ver que o
Senador Osmar Dias ampliou o projeto do Governo.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que tenho,
desde o início de 2008, um projeto que dispõe sobre
o Fundo de Financiamento para Micro e Pequenas
Empresas. Para não aprovar o projeto, na época, disseram-me que poderia ser inconstitucional, poderia
ser autorizativo, mas felizmente agora percebo que
o objetivo dessa idéia do início de 2008 está também
contemplado nesta Medida Provisória.
Não é nenhuma contestação. Só quero dizer da
minha alegria porque os dois fundos que apresentei,
um em 2003 e outro em 2008, ambos estarão contemplados na proposta que vai ser aprovada hoje, com
certeza absoluta, e terá o meu voto.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Gim Argello, para
discutir a matéria.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Só
para registrar a posição do Partido, da mesma forma,
e parabenizar o Senador Osmar Dias. Queria fazer o
registro também do Senador Gilberto Goellner, porque é muito bom ver um relatório tão bem construído,
principalmente para ajudar os micro e pequenos produtores do nosso País.
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Tais fundos garantidores já eram uma expectativa de muitos e muitos anos. Agora, da mesma forma
como falou o Senador José Agripino, vamos passar
na Câmara e ver se, no máximo em trinta dias, estará
realmente regulamentado, para que não aconteça aos
exportadores o que foi debatido outro dia na Comissão de Agricultura, a diﬁculdade dos exportadores de
frutas, lá no porto de Pecém.
Então, Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para
dizer que o PTB vota de forma maciça nesta matéria,
porque a MP 464, até que enﬁm, olhou pelos pequenos
e microexportadores do nosso País, especialmente na
área de agricultura e pecuária.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O PTB vota favoravelmente.
Não havendo mais oradores, vou submeter a
matéria à votação.
Em primeiro lugar, quero submeter os pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida Provisória,
nos termos do art. 8º da Resolução nº 01, de 2002.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Liderança do Governo encaminha “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Aprovado.
Vamos passar ao mérito.
Votação da Lei de Conversão, que tem preferência
regimental, sem prejuízo das emendas do Relator.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Vamos submeter as emendas, em bloco, do Relator.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – As emendas do Relator?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sim, do Relator.
Havia um pedido de destaque do Senador Marconi Perillo. Evidentemente, pelo Regimento, não estando presente S. Exª, é prejudicado o requerimento
de destaque.
Votação, em globo, das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Redação ﬁnal, sem contestação, aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nada mais havendo a tratar, encerro a Ordem do
Dia, e concedo a palavra ao Senador José Agripino,
Líder inscrito.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
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
16.09.2009)
Relator revisor: Senador João Pedro
(Sobrestando a pauta a partir de:
30.08.2009)
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
05.10.2009)
Relator revisor: Senador Papaléo Paes
(Sobrestando a pauta a partir de:
17.09.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 30.11.2009
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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.
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
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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
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
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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 janeiro 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
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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
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.
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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 Adolescente (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,
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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 nº 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.
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.
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Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável ao Projeto, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que
oferece.
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 nº 5.700, de
1º de setembro de 1971 (inclui a bandeira do
Mercosul nos casos de hasteamento diário da
Bandeira Nacional).
Parecer favorável, sob nº 526, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Sérgio Zambiasi.
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.
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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 nº
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
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
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
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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 – Complementar (nº 375/2006-Complementar, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a composição
do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus; revoga a
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991;
e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia.
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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,
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 nº 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,
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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.
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.
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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.
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 Parla-
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mentares 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.
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.
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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
– 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.
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Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável, nos termos de Subemenda, que
oferece.
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.
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.
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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
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,
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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)
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.
57
REQUERIMENTO Nº 1.093, 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).
58
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim,
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 Pro-
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jetos 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).
61
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009
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).
62
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009
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).
63
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.158, de 2009, do Senador Jefferson
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).
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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 nºs 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
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
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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.
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
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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
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.299, de 2009, Do Senador Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
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
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 1.305, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.305, de 2009, do Senador Flávio
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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. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu devo confessar que ando meio assustado com as coisas no nosso País. Ando assustado
porque nós estamos vivendo, por parte do Governo,
uma euforia que, na minha opinião, não tem razões
para existir. O Governo prega o ﬁm da crise e diz, em
claro e bom som, que nós tiramos de letra a crise. Não
é o que os fatos demonstram, e eu gostaria de fazer
uma avaliação sobre esses fatos.
Eu acabei de, no encaminhamento da medida
provisória que votamos, relatada pelo Senador Osmar
Dias, fazer um alerta da preocupação que eu tenho relativa à devolução de R$1,95 bilhão da Lei Kandir aos
exportadores, como foi proposta pelo Governo; a devolução de R$1 bilhão através de projeto de lei que cria
crédito suplementar nesse valor e que, em chegando
ao Senado, incrivelmente, foi objeto de obstaculização
na votação por parte da própria base do Governo. Foi
preciso que nós da Oposição estabelecêssemos um
quase confronto para que uma matéria que não é de
interesse nem de Governo nem de Oposição, mas do
País, dos Municípios, pudesse ser votada.
E eu entendi a razão de o Governo mandar um
projeto de lei autorizando o pagamento do bilhão e depois criar diﬁculdade à aprovação do projeto que ele
mandou. Só podia ser aquilo que está claro ao País, à
classe média do Brasil; está claro que é a mesma razão
pela qual o Governo anunciou adiamento da devolução
de uma parcela do Imposto de Renda.
Eu estou convencido de que a razão do Governo
- que mandou um projeto de lei criando um bilhão de
reais de suplementação para devolver aos Municípios
e criou diﬁculdades à sua aprovação - teve como base
de postura a mesma razão pela qual anunciou que ia
devolver a parcela de Imposto de Renda somente em
2010, mas que devolveria com a taxa Selic. Teve o
desplante de dizer que devolveria depois, mas pagando a taxa Selic. Como se aquele que está obrigado a
pagar, como eu, parcelas mensais do Imposto de Renda pudesse dizer ao Governo: “Eu só vou pagar esta
parcela de agora em janeiro ou fevereiro, porque eu só
quero pagar em janeiro ou fevereiro”. Eu, contribuinte,
tenho que cumprir o compromisso; declarei o Imposto
de Renda, tenho que cumprir dentro do prazo deﬁnido
pelas regras da Receita.
O que está acontecendo e qual é a decorrência
da crise?
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há um
fato incontestável: até agosto, a receita do País caiu,
em termos nominais – não estou falando em termos
reais, não é com inﬂação; é descontada a inﬂação, é
valor absoluto versus valor absoluto –, 1,5% de janeiro a agosto/setembro de 2008 versus janeiro a agosto/setembro de 2009. Caiu, portanto, a arrecadação
1,5%, pela crise e pelas renúncias ﬁscais que o Governo praticou para proteger o emprego da indústria
de automóveis, da indústria fabricante de geladeiras,
de eletrodomésticos. E a despesa, no mesmo período,
cresceu quase 16%: 15,9%.
O que decorreu disso? Um enorme desequilíbrio
entre receita e despesa. O aumento da despesa não
foi por investimentos. Queria eu que tivesse sido por
investimentos. O aumento da despesa ocorreu por
aumento de gastos com pessoal, por conta de aumentos concedidos ou contratações de pessoal feitas
este ano com autorizações feitas no ano passado. E
eu, na hora de votar a concessão de aumentos e contratações, perguntei uma vez, duas vezes, três vezes,
várias vezes ao Líder do Governo se havia dinheiro
para fazer face àquela despesa, e o Líder aﬁrmou que
sim. Está-se vendo, pela constatação dos fatos, que
não há dinheiro. Não há dinheiro porque foi preciso
que nós esticássemos a corda para que o dinheiro dos
Municípios pudesse ser pago, e agora a questão do
Imposto de Renda está mostrando claramente que a
União está sem caixa.
Há um outro fato, Senador Romeu Tuma, Senador
Demóstenes, que agora ﬁcou claro: as transferências
que são constitucionais, são da lei, para fundos – são
mais do que 50 fundos, Senador Adelmir – estão sendo
feitas de forma absolutamente fora da regra.
Você transfere dinheiro para o Fundo de Marinha
Mercante para o Fundo de Marinha Mercante ﬁnanciar
a construção naval. Está sendo feita a transferência,
e o dinheiro não está sendo gasto. Estão acumulando
como que para guardar dinheiro para ﬁns que nós temos que descobrir.
O Fundo de Amparo ao Trabalhador segue os
mesmos ditames.
O Fundo da Previdência, da mesma forma, recebe
recursos para aplicações que são constitucionalmente
previstas e estão sendo guardados sem gastar.
Por quê? Porque não se pode interromper o ﬂuxo
de transferência para esses fundos, mas a aplicação do
dinheiro desses fundos, como o de Marinha Mercante,
como o Fundo de Amparo ao Trabalhador, este gasto
não está ocorrendo. Por quê? Porque, em havendo
uma crise que o Governo diz ter superado nadando de
braçada – e que não superou –, redundou um déﬁcit
monumental, que está produzindo, inclusive, postu-
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ras do Governo tipo “vamos fazer o trem-bala”, como
quem quer iludir o País. Fala-se em fazer o trem-bala,
e o BNDES diz: “Não temos recursos ou não podemos
ﬁnanciar o trem-bala”.
Aí diz o Governo: “Vamos fazer o trem-bala com
recursos da União”. Como com recursos da União?
Não tem o dinheiro para devolver o imposto de renda
da classe média e tem dinheiro para fazer o trem-bala?
Aí inventa o Presidente Lula, agora, de ir, depois de
anos, fazer uma visita às obras de transposição do São
Francisco, como que para passar ao País a imagem
de que nós estamos vivendo dias de absoluta normalidade, de completa normalidade, e que há uma grande
obra em execução – que é uma obra importante, na
minha opinião, que eu defendo, mas que está andando, como a minha duplicação da BR-101, entre Natal
e Recife, a passo de cágado. Nunca mais o Presidente da República esteve no meu Estado para visitar as
obras da duplicação da BR-101, que estão andando
devagar, devagarinho, quase parando.
Senador Adelmir Santana, mandei levantar – e
esses são dados conﬁáveis – os recursos investidos
no período Fernando Henrique Cardoso, nos oito anos
de Fernando Henrique Cardoso, e a média de aplicação de recursos e investimentos no Governo Lula. O
Governo Lula se gaba de estar fazendo investimentos
de grande monta. A gente não consegue enxergar.
Não há uma única obra de porte em aeroporto, em
porto e em rodovia neste País que você possa apresentar. Eu estava no Rio de Janeiro na quinta-feira à
noite, no Aeroporto do Galeão, e fui mais uma vítima
de atraso, de quatro horas e meia, por conta de uma
chuva no Rio de Janeiro. Mais uma vez, entupiu o Rio
de Janeiro, entupiu São Paulo. Por quê? Porque, dos
investimentos prometidos quando da época do colapso dos aeroportos, nenhum investimento aconteceu.
Nós voltamos como que à normalidade por uma acomodação de tráfego, mas investimento, conforme foi
prometido, não aconteceu nenhum.
Eu quero trazer para V. Exªs a informação sobre
o volume de investimentos, em valores, da época do
Governo FHC e da época do Governo Lula. Nos oito
anos do Governo Fernando Henrique Cardoso, foram
investidos R$20,3 bilhões por ano, a valores reajustados
para este ano - R$20,3 bilhões. No Governo Lula, nestes seis anos e meio, em recursos investidos, R$18,4
bilhões por ano. Essa é a realidade dos fatos.
E aí vem aquilo que é o meu receio e que é a razão do meu pronunciamento, que, cumprindo o dever
de Oposição, tem o sentido do alerta, do aviso e da
denúncia. Oposição como eu faço é oposição corretora de rumos; oposição como eu pratico é oposição de
advertência sobre coisas que estão para acontecer e
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que vão contar com o nosso voto contra, com a nossa
reação pronta.
Senador Adelmir Santana, o Governo anuncia o
trem-bala e não vai fazer o trem-bala, porque não tem
dinheiro. O BNDES diz que não tem, e ele diz que vai
tirar do Orçamento Geral da União, que não tem dinheiro para devolver o imposto de renda para a classe média. O Governo está investindo menos do que
Fernando Henrique Cardoso investiu e anuncia aos
quatro ventos que é o grande governo da República
dos tempos modernos.
Sabe o que eu mais temo? É que volte a febre
que nós conseguimos combater ou tamponar quando
derrotamos a CPMF, que foi um aviso claro de que aumento de carga tributária neste País, só se passarem
por cima da Oposição.
Eu ouvi hoje, Senador Adelmir, já uma declaração
nova do Ministro Temporão, ousando falar na aprovação
da Emenda nº 29, que vai ter o nosso absoluto apoio.
Nós já votamos a Emenda nº 29, que determina à União
algo com que os Estados e os Municípios já se obrigam, ou seja, percentuais de sua receita para aplicação
em saúde. E o percentual da receita da União é muito
menor do que o percentual que Estados e Municípios
dedicam à aplicação em saúde. Nós já aprovamos,
neste Plenário, a destinação de dez pontos percentuais. Com isso, ordena-se prioridade em matéria de
investimento público e acode-se o serviço público mais
mal prestado deste País, que é o da saúde.
Já votamos aqui, e eu ouvi o Ministro Temporão
falando que queria agora a aprovação da Emenda nº
29. Conta com nosso apoio, mas não como ele quer,
porque ele quer que o penduricalho que colocaram
na Câmara, a criação da CSS (Contribuição Social
para a Saúde), uma reedição da CPMF, seja aprovado junto.
Este é um fato novo diante dos tempos novos
que estamos vivendo: o caixa da União combalido pela
perda de arrecadação, pela renúncia ﬁscal que o Governo fez, pelo gasto público que o Governo não conteve e pela qualidade do gasto público que o Governo
não consegue controlar. É sempre de má qualidade,
cresce pagamento de pessoal, cresce diária, cresce
passagem. Não se vê uma única atitude do Governo
contendo o gasto público ou melhorando a qualidade
do gasto público. E tenho receio de que ele queira agora, como fez com a classe média, atrasando a devolução do imposto de renda, debitar aos brasileiros um
imposto novo, ou uma sucessão de impostos novos,
em razão de justiﬁcativas que ele queira criar – como
o Brasil das Olimpíadas ou o Brasil da Copa do Mundo, em que todos nós temos de colaborar. Não! Cola-
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boramos com gestão administrativa competente, com
seriedade e com contenção de gasto público.
Se vier a apresentação de imposto novo, vão nos
encontrar pela frente. Não vão encontrar moleza por
parte da Oposição. Um País que está beirando os 40
pontos percentuais de carga tributária não pode, nem
de longe, ousar nem mencionar, sequer por hipótese,
a alternativa de se criar zero vírgula zero zero qualquer
coisa de imposto novo.
Nem pensar – e quem avisa amigo é.
Estamos, desde já, colocando claramente a posição que vamos enfrentar. O Governo não vai sair da
crise nadando de braçada, vai sair muito desgastado
pelas atitudes que tomou. É verdade que, graças a
Deus, estamos saindo, mas a conta da crise não vai
ser paga com a criação de impostos novos.
Ouço, com muito prazer, o Senador Alvaro Dias
e, em seguida, o Senador Eliseu Resende.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador José
Agripino, mais uma vez, V. Exª, com brilhantismo, faz
um diagnóstico da situação produzida pelo Governo
atual. Há contradições incríveis, inexplicáveis. Em determinado momento, tem-se a impressão de que o
Governo está nadando em dinheiro: anuncia bilhões –
120 bilhões – para a organização da Copa do Mundo
de 2014, mais 30 bilhões para a Olimpíada de 2016.
E pode multiplicar por três, porque sabemos que há
precedentes, os precedentes dos Jogos Pan-americanos. Em relação aos Jogos Pan-americanos, multiplicou-se por dez o que foi anunciado. Certamente,
pelo menos por três nós teremos que multiplicar. Mas,
de repente, o Governo diz que não tem dinheiro para
restituir o imposto de renda pago a mais, um direito
dos contribuintes, e passa, lamentavelmente, a praticar apropriação indébita, conﬁscando algo que não lhe
pertence, fazendo uso de algo que não lhe pertence.
Em relação às prefeituras do País – V. Exª tem reiteradamente abordado essa questão –, o Governo não
tem recursos para compensar as perdas decorrentes
da cortesia que fez com o chapéu alheio das administrações municipais. O Governo precisa dizer se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. No caso da saúde, diz
que não tem dinheiro e quer criar um novo imposto,
quer criar uma nova contribuição. E V. Exª diz bem: nós
temos que resistir aqui. Não há como aceitar a criação
de uma nova taxa, de uma nova contribuição, de um
novo imposto, porque o povo brasileiro já paga imposto
demais sem poder pagar. Ninguém suporta mais pagar tantos impostos. O que está acontecendo não é
que o Governo está arrecadando menos; o Governo
está gastando demais. É um Governo perdulário, que
aumenta os gastos correntes, despesas de custeio e,
evidentemente, o povo brasileiro não consegue sus-
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tentar a gastança governamental. V. Exª tem razão em
todo o pronunciamento que faz.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador
Alvaro Dias, V. Exª coloca com clareza ou melhora com
seus argumentos a argumentação que tentei passar
para este Plenário e para o País. Veja V. Exª, Senador
Alvaro Dias, eu vou repetir um dado que é fundamental:
a arrecadação do País, até o ﬁnal do terceiro trimestre
de 2009, caiu 1,5% em termos nominais. Não é com
a inﬂação corrigida, nominal, valor a valor – 1,5% de
arrecadação a menor até setembro de 2009 em relação a setembro de 2008. No mesmo período, a gastança produziu um aumento de despesa de quase 16
pontos percentuais.
Isso é bilhão muito. Por essa razão é que ﬁca
esta enganação generalizada: mandam projeto de lei
para conceder o dinheiro prometido aos Municípios e
boicotam a aprovação, para ganhar tempo. De repente, são ﬂagrados, porque faltou dinheiro para devolver
o Imposto de Renda e anunciam que vão devolver só
em janeiro ou fevereiro.
Nós estamos aqui para denunciar a situação real.
De quebra, Senador Eliseu, aparecem agora com a
história do trem-bala, o trem-bala de que V. Exª me advertiu: o BNDES declarou não dispor de recurso para
ﬁnanciar o trem-bala. Imediatamente, a União diz: o
Orçamento-Geral da União cobrirá. Cobrirá com o quê?
Com imposto novo? Não! Se tiver que cobrir, será com
ajuste administrativo, será com choque de gestão, que
este Governo até hoje não foi capaz de mostrar. Que
até hoje não foi capaz de mostrar! E nós vamos ﬁcar
aqui vigilantes. Vigilantes para não agredir o Governo,
não criticar ações eventuais que o Governo queira fazer, mas para criticar e exigir transparência, para fazer
com que as pessoas no Rio Grande do Sul, na sua
Minas Gerais, no meu Rio Grande do Norte possam
compreender este Governo como ele o é: com suas
virtudes e com seus defeitos.
Ouço com prazer o Senador Eliseu Resende.
O Sr. Eliseu Resende (DEM – MG) – Senador
José Agripino, ouço com atenção o pronunciamento
de V. Exª. Ele nos transmite a falta de planejamento
e de deﬁnição de prioridades com relação aos investimentos do Brasil. Nós não contamos com volume
de recursos públicos suﬁciente para tantos projetos.
Não podemos simplesmente dizer: vamos construir o
trem-bala. É preciso saber quanto custa, qual é a tecnologia a ser utilizada e qual é a taxa de retorno do
investimento, e comparar essa taxa de retorno com a
taxa de retorno de outros projetos alternativos. Falta
isso na expectativa de construir o trem-bala no Brasil.
Precisamos saber quanto custa, qual é a tecnologia,
quem vai fazer, se há disponibilidade de recursos pú-
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blicos, se é o caso de partir para uma parceria públicoprivada, tão anunciada pelo Governo, e estabelecer
prioridades. Quando se trata do programa de transporte ferroviário de passageiros, transporte de massa
sobre trilhos, a prioridade absoluta está situada nos
metrôs das regiões metropolitanas do Brasil. Temos o
metrô de São Paulo...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eliseu Resende (DEM – MG) – ...parado, o metrô do Rio de Janeiro, o metrô de Salvador, o
metrô de Fortaleza (Fora do microfone.), o metrô de
Porto Alegre, o metrô de Belo Horizonte. São obras
que estão a cargo do Ministério das Cidades, todas
paradas, sem o retorno dos investimentos já feitos e
dando um prejuízo enorme para a economia nacional.
Param-se agora os metrôs, como se esse programa não
existisse, e paralelamente se diz: vamos ter dinheiro
do Governo, investimento público para fazer o trembala. O trem-bala não tem essa prioridade, Senador
José Agripino. É preciso, portanto, que o progresso
do País, o desenvolvimento econômico e a expansão
da infraestrutura se façam sob critérios econômicos e
técnicos, para que o Brasil não jogue dinheiro fora e
tenha uma economia disciplinada com o retorno garantido para o seu progresso. É a minha observação,
Senador Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador
Eliseu, é precioso o seu aparte, porque, do alto de sua
experiência, da consistência dos seus argumentos,
surge uma comparação cristalina: as pessoas estão
imaginando que nós estamos vivendo no Brasil herói,
o Brasil que conquistou as Olimpíadas, e a Copa do
Mundo de 2014. Todos nós nos orgulhamos muitíssimo
de termos conquistado a sede para o Rio de Janeiro
das Olimpíadas de 2016 e de virmos a sediar a Copa
de 2014. Mas essas são expectativas. O Brasil real é o
que V. Exª acabou de apresentar. O Brasil real é o Brasil
dos brasileiros que estão nas ruas precisando pegar
o metrô: os metrôs de Belo Horizonte, de Fortaleza,
de Recife, de Salvador, que estão mal parados, que
são obras fundamentais para o dia a dia do brasileiro,
como é fundamental uma saúde de qualidade e uma
educação de qualidade, que vão muito mal, lamentavelmente, neste País.
A realidade do Brasil é esta. A realidade do Brasil é o apagão a que assisti no aeroporto do Galeão
na quinta-feira à noite. O que é que se fez de investimento no Aeroporto de Garulhos, depois do apagão?
Absolutamente nada. Vamos viver de marketing, de
ilusões?!
Bastou que o mundo entrasse em colapso para
que nós importássemos uma crise, que está gerando
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a perda de possibilidade de devolução em tempo correto do Imposto de Renda devido à classe média, ao
cumprimento mínimo dos compromissos do Governo.
Até o Fundo de Participação devido aos Municípios é
preciso que entremos com a faca nos peitos do Governo para conseguir o cumprimento da palavra.
Este é o Brasil real. E nós temos aqui de fazer
essas avaliações para que as constatações aconteçam com transparência, não por desejo de contestar
ou não contestar o Governo, mas de fazer com que o
Governo fale a verdade para o povo do Brasil.
Ouço, com muito prazer, o Senador Azeredo.
Em seguida, o Senador Adelmir Santana e a Senadora Rosalba.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador José Agripino...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Um minutinho só, Senador Eduardo, por favor.
Eu pediria a compreensão do Líder e dos aparteantes
para que sejam mais rápidos, pois já prorrogamos por
cinco minutos.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Perfeito.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Agradeço
a V. Exª, Sr. Presidente. V. Exª tem toda a razão.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador José Agripino, essa questão de adiar o pagamento
da restituição é realmente muito grave. Acho que não
se está dando a devida atenção. Isso signiﬁca que o
Governo não está conseguindo honrar os seus compromissos em uma época de estabilidade econômica.
É diferente do período em que o orçamento não se
realizava, na época da inﬂação galopante de 2.000%.
Hoje, não; hoje o orçamento permite governar, permite
prever as despesas. O que o Governo está fazendo é,
portanto, uma gestão ineﬁciente, porque perdeu o controle dos desembolsos e está tendo de utilizar o dinheiro do contribuinte. A propósito, além de dizer da nossa
posição contrária à criação de qualquer novo tributo,
nós estamos na Comissão de Assuntos Econômicos
com o projeto do Senador Sérgio Guerra, relatado por
mim, que diz respeito à tributação do Imposto de Renda. A partir de R$3.500,00, para os assalariados, já é
de 27,5%, quando era para ser de 25%. Vinte e sete
e meio era para ser temporário, só que esse temporário já está durando mais de oito anos. É interessante
que a Senadora Ideli pediu uma audiência pública,
porque para ela quem ganha R$3.500,00 é rico, quem
está ganhando R$3.500,00 ela considera como rico.
É a classe média, mais uma vez, sendo prejudicada.
Aí também, se o Governo quiser, pode fazer justiça e
deixar voltar a alíquota máxima de 25%, porque essa
diferença atinge a classe média brasileira e era para
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ser temporária. Então, é mais um ponto que queria
lembrar desse arrocho que o Governo faz.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN.) – Obrigado, Senador Azeredo.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Com a
permissão de V. Exª, eu ouviria rapidamente o Senador
Adelmir Santana, a Senadora Rosalba e o Senador
ACM Júnior, depois eu concluirei.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador
Agripino, V. Exª faz um comparativo, em boa hora, de
números relativos a receita e despesa e mostra o descompasso existente na gestão dos recursos públicos. Eu
vou me ater a uma parte do discurso de V. Exª: àquela
em que trata da questão de aumento de tributos com a
possibilidade de criação de novos impostos. Na verdade, o que se sente na área da saúde é um desequilíbrio
na gestão. A PEC 29 naturalmente que vai regular a
ocupação ou o uso dos recursos públicos por parte da
União, como já é regulado nos Estados e Municípios,
para resolver essa questão desses recursos, porque o
que assistimos são cidades-polos absorvendo doentes
que vêm de determinados Municípios...
(Interrupção do som.)
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – ...que não
têm recursos para atender à população integralmente.
Poderiam ser evitados esses atendimentos em cidadespolos se de fato houvesse o atendimento integral com
recursos da PEC 29 aos doentes lá no Município, inclusive com assistência e medicamentos. O que se vê
são pensões em cidades-polos; pequenos Municípios
trazendo doentes para as cidades maiores – e Brasília
é uma cidade típica nesse sentido –, e não se resolve
a questão da saúde, não há recurso que chegue. Não
será criando mais tributos, criando novos tributos que
vamos resolver essa questão. O problema é de gestão,
uma gestão integrada, envolvendo Estados, Municípios
e União, dentro dos recursos da PEC nº 29, sem a necessidade de criação de novos tributos. Congratulo-me
com V. Exª nas colocações que faz nesta tarde, fazendo esse comparativo entre receita e despesa, números
relativos, crescimento...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – ...e investimento que se deram no Governo anterior e que não
se repetem no mesmo percentual no Governo atual.
Parabenizo V. Exª pelas colocações.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado,
Senador Adelmir. Repetindo só mais uma vez: no Governo Fernando Henrique – e eu quero ser contestado
com relação a esses números –, em média, por ano,
em oito anos, 20,3 bilhões de investimentos por ano;
na era Lula, 18,4 bilhões por ano, no momento em que
o Brasil viveu a bonança externa e teve todas as chances de fazer investimentos multiplicados. Esse é o dado
real que eu gostaria de ver, se possível e se a Base do
Governo tiver elementos, contestado para estabelecer
um bom debate em torno desse assunto.
Ouço, com prazer, a Senadora Rosalba.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Agripino, V. Exª traz, como sempre, a essa tribuna
questões que mostram toda a segurança de dados,
de demonstrativos para que o Brasil faça uma análise,
uma reﬂexão. Há poucos dias...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – ...havia um
comentário de que nós teríamos a taxação da poupança. Isso seria o que o Governo está pensando fazer.
Isso seria um absurdo. Eu aqui me posicionei e quero
mais uma vez colocar: é um sequestro da poupança,
porque taxar os da classe média, os mais pobres, que,
com muito sacrifício, durante toda uma vida, juntam os
seus “recursozinhos”, contribuindo a cada mês para
aquela poupança, que, muitas vezes, é a única coisa
segura que ele tem para a sua velhice ou para comprar
uma casa, ou para formar um ﬁlho. Então, nós já nos
posicionamos totalmente contrários a essa possibilidade. Depois, nós vimos o Governo fazendo a retenção
das restituições do Imposto de Renda...
(Interrupção do som.)
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – ...o que
está trazendo muita preocupação, principalmente àqueles que foram às agências bancárias e a colocaram
como garantia de empréstimo. Como estamos agora? Como V. Exª disse, o Governo não soube fazer o
dever de casa. Na hora em que a receita diminuiu, os
custos do Governo aumentaram. E qualquer dona de
casa sabe que não consegue fazer uma feira quando
os preços sobem e o dinheiro diminui. Foi isso o que
aconteceu, porque uma boa gestão prioriza o investimento. O investimento em saúde, na Emenda nº 29,
não foi regulamentado. Ele teria reduzido, sim, o custo
Brasil. O investimento na educação, em uma educação de qualidade, reduz o custo Brasil. Não, eles não
ﬁzeram investimentos, cresceram muito no custeio. E
quando só pensa...
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(Interrupção do som.)
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – ...em
aumentar custeio e esquece de fazer investimentos
vitais para o desenvolvimento no País... Aqui nós falamos em metrô, falamos em logística, mas eu estou
falando de algo que é obrigação intransferível dos
Governos: educação e saúde, que é constitucional, e,
infelizmente, está faltando ao nosso povo. E o Governo ﬁca mostrando, por meio do Plano de Aceleração
do Crescimento tantas obras, tantas coisas que estão
sendo prometidas e colocadas, que a população pensa que está acontecendo, quando, na verdade, não
está chegando, ou quando está sendo feito, é quase
parando. Era o que eu queria dizer.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado,
Senadora Rosalba. V. Exª aborda com propriedade a
questão do aumento das despesas de custeio.
Este Governo, decididamente, está determinado
a aparelhar o Estado. O volume de contratações é monumental, é sem precedentes na história da República.
É isso o que está nos levando a pressões inﬂacionárias, porque a despesa de custeio versus a diminuição
de receita está provocando déﬁcits monumentais. O
equilíbrio ﬁscal está comprometido.
Havendo pressão inﬂacionária, sabe o que acontecerá daqui a pouco tempo? Vai voltar o aumento da
taxa de juros. A bonança que estamos vivendo, a compra do automóvel em 60 meses, do eletrodoméstico
como a televisão por uma taxa de juros baixinha vai
cair em função da incúria administrativa do Governo,
contratador, que pressiona com o aumento da despesa
pública a inﬂação, que gerará necessidade de aumentar taxa de juros para contê-la.
Ouço, por último, o Senador ACM Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador José Agripino, é muito oportuno o pronunciamento de V. Exª, mostrando que os gastos de custeio
crescem assustadoramente, enquanto a arrecadação
cai. E o Governo começa a mobilizar medidas de tentativa de equilíbrio da forma mais impopular e perversa com a população. A primeira foi a tentativa de
implantar a CSS. E o nosso Partido, por meio de um
destaque do Líder Ronaldo Caiado, na Câmara dos
Deputados, acabou impedindo a votação daquilo que
seria mais um imposto contra a população brasileira.
Depois, teve aquela trapalhada da poupança, que não
foi para buscar arrecadação, mas que acabaria punindo também a classe média, que são os poupadores
de médio porte. E agora a retenção da devolução do
Imposto de Renda,...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – ...que,
na verdade, já foi antecipado com o Imposto de Renda
na fonte. E a correção começa só a partir do momento
em que o Governo se dispõe a pagar. Não há correção entre o período em que foi recolhido esse imposto
e a sua devolução. Então, na verdade, os contribuintes já foram penalizados. Agora, vem a penalização
maior, que é não receber esse dinheiro no momento
em que deveriam receber, em função do problema
de caixa do Governo. Em relação a essa questão, o
Governo poderia, sim, aumentar a sua dívida pública,
que seria um percentual mínimo em relação ao quase
R$1,5 trilhão que tem de dívida pública no mercado.
Na verdade, ele precisaria de cinco bilhões e meio,
ou qualquer coisa assim, e não precisaria penalizar
o contribuinte. Então, o Governo novamente vem em
uma linha impopular...
(Interrupção do som.)
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) –...atingindo a classe média. Porém, isso mostra o descontrole
das contas públicas, o que nos preocupa, porque nós
levamos quinze anos conquistando seguidamente vitórias na área econômica desde o Plano Real até agora.
E, agora, será que nós vamos jogar tudo fora? Daqui a
pouco, vamos ter que aumentar a taxa de juros, vamos
ter que diminuir os investimentos que já não são grandes, e o custeio sobe assustadoramente. Daqui a pouco, nós vamos ter desequilíbrios ﬁscais constantes que
vão exigir a manutenção da taxa de juros no patamar
muito alto, coisa que nós não gostaríamos de retomar.
Portanto, temo pela condução das ﬁnanças públicas
daqui para a frente. É uma advertência que nós todos
estamos fazendo e V. Exª colocou muito bem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador
ACM Júnior, V. Exª coloca com propriedade – V. Exª é
economista – o grande temor que nós temos: a volta da
inﬂação. Desequilíbrio de conta pública pode provocar
inﬂação. E aquilo que o Brasil fez, o desequilíbrio das
contas públicas, a irresponsabilidade das contratações,
o aumento do gasto com pessoal, o desequilíbrio entre
receita e despesa, vai provocar pressão inﬂacionária e
isso vai determinar aumento da taxa de juros. A maior
conquista dos últimos 15 anos de dois Governos do
Brasil foi a contenção da inﬂação. Nós temos hoje índice de inﬂação de países modernos. Está em jogo,
neste momento, a política de responsabilidade.
E é em nome dessa política de responsabilidade, Sr. Presidente, que nós vamos continuar vigiando,
vigiando a transferência do Fundo de Participação,
vigiando a devolução do Imposto de Renda. Vamos
denunciar a tentativa de criação de novos impostos.
Tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não
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para votar contra o Governo, mas com o objetivo único
de votar a favor do Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Líder José
Agripino.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Eu que agradeço...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Se eu
puder ouvir a preciosa intervenção do Senador Sérgio Guerra...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Peço a compreensão do Senador Sérgio Guerra para que seja o mais breve possível, porque já se
havia encerrado o pronunciamento.
Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador José
Agripino, oportuna sua palavra de hoje. Neste instante,
eu acho que a Oposição, todos nós devemos reﬂetir e
começar a atuar de maneira objetiva sobre situações
que se estão apresentando e que, em grande parte, já
foram objeto de seu discurso. Efetivamente, há gastos
demais e promessas muito maiores do que os gastos.
Devemos nos prevenir contra armadilhas do tipo “obras
feitas para Olimpíadas ou coisa parecida não precisam
de ﬁscalização do Tribunal de Contas ou precisam de
regime especial de licitação”. Isso tudo é absolutamente
preocupante porque essas obras podem ser feitas nos
prazos devidos se as concorrências forem feitas de forma absolutamente transparente e legal. O que faz com
que concorrências sejam muitas vezes postergadas
são vícios nos editais, e os vícios estão se repetindo
com generalização: projetos mal feitos, projetos sem
deﬁnição real que são comprados a preço vil para direcionar concorrências. E nós vamos denunciar isso
logo mais. Essa ação contra o Tribunal de Contas da
União, a pretexto de defender a realização de obras,
o que de fato se pretende é evitar que o Tribunal de
Contas cumpra o seu papel. Haverá exageros? É provável que sim. Mas o fato real é que, se não tivesse o
Tribunal de Contas da União estabelecido, como vem
estabelecendo, ﬁscalização sobre muitas obras, não
sei onde estaria o Orçamento público e o orçamento
de investimentos. A coisa mais natural na obra pública
no Brasil hoje, sem inﬂação, seria começar custando
dez e terminar custando sessenta. Nos anos da inﬂação, isso se justiﬁcava em parte; nos anos atuais, não
se justiﬁca de jeito nenhum. A idéia de que não cabe
proibir, impedir a continuação de obras que têm suspeita de irregularidade é de um primitivismo e de uma
má fé totais. Porque, se impedirmos obras que têm
suspeição real com relação a edital ou execução, na
verdade, teremos possibilidade de garantir que o prejuízo do Tesouro não vai se dar. Se cuidarmos apenas
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de reclamar antes para apurar depois, a despesa já
terá sido feita, e o dinheiro não volta nunca mais. Isso é
tão óbvio! E há uma conspiração cujo principal motivo
é alegar ora que o PAC vai salvar o Brasil, ora que as
Olimpíadas são desaﬁos que nos obrigam a afrouxar
as regras da concorrência. Nesse momento, nós da
Oposição, com a Liderança de V. Exª, a Liderança do
Senador Arthur Virgílio, temos que redobrar os nossos
esforços. Vem aí a votação do Orçamento. A primeira
leitura que ﬁz desse Orçamento é dramática. Novamente concessões são feitas para que o Congresso
não valha coisa nenhuma e o Executivo possa fazer
tudo. Nenhuma responsabilidade regional, nenhuma
responsabilidade nacional, privilégio é apenas para
esse PAC que virou não um projeto estruturante, mas
um conjunto de projetos de interesse partidário – em
grande parte não prioritários – desenvolvidos seguramente para servirem campanhas eleitorais que estão
em andamento. Temos que ter muita prudência agora, muita objetividade, como faz V. Exª hoje, e atuar
de forma muito segura para evitar que esse festival
comprometa, como já está comprometendo o caixa
do Governo, a responsabilidade ﬁscal do Governo; enﬁm, gerando conseqüências brutais para, senão o dia
de amanhã, os dias que virão depois. Não se trata de
acreditar que vamos governar o Brasil daqui a um ou
dois anos. Não é isso, não é essa atitude presunçosa
a que me reﬁro, mas a verdade é que o Presidente
Lula imagina – e o Governo dele também – que tudo
se resolve e que a sorte resolve tudo. Não é bem assim; os fatos provam o contrário.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Tanto
provam, Senador Sérgio Guerra, que bastou que a
bonança internacional cessasse para que esse quadro terrível de perda de arrecadação se manifestasse.
E o Governo não fez a sua parte, que era a de conter
os gastos públicos. Enquanto a queda da arrecadação era inevitável, o Governo não se preocupava em
conter os seus gastos, que dispararam. Resultado: estamos hoje administrando a situação complicada, e o
Governo, com golpes de marketing, tentando dourar
a pílula. A nossa obrigação é fazer a ﬁscalização e a
denúncia corretas para que o Brasil real seja compreendido pelos brasileiros.
Há um dado, Senador Sérgio Guerra: a Lei das
Licitações que rege as concorrências públicas hoje é
a mesma lei que regia as concorrências públicas no
tempo de Fernando Henrique Cardoso, a mesma. Se
o TCU denuncia incorreções hoje, é porque as incorreções continuam.
Governo é eﬁciente – e já encerro, Sr. Presidente
– na medida em que tem a capacidade de gasto. Eu já
fui duas vezes Governador e sei como é difícil gastar,
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gastar com correção, sem contestação. Fui Governador
duas vezes, fui Prefeito de Natal e não tenho nenhuma
única contestação em tribunal nenhum, porque sempre
procurei agir com correção.
Muito bem. A mesma lei que rege as concorrências de hoje regia as concorrências de ontem.
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Já encerro, Sr. Presidente. A capacidade de gasto do Governo
Fernando Henrique era R$20,3 bilhões, a preços de
hoje, por ano. A do atual Governo é de R$18,4 bilhões
por ano, com uma arrecadação muitas vezes maior
do que a arrecadação de então. Portanto, o que nos
cabe é, desta tribuna, falando para esta Casa e para
o País, votar não contra o Governo, mas votar a favor
do Brasil.
Durante o discurso do Sr. José Agripino,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelos Srs.
Inácio Arruda e Cícero Lucena, Suplente de
Secretário, sucessivamente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena PSDB – PB)
– Com a palavra, pela ordem dos inscritos, Senador
Pedro Simon.
Os próximos inscritos são os Senadores Marcelo
Crivella e Adelmir Santana.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se há uma questão que está causando debate e
várias interrogações na sociedade brasileira é a questão referente à restituição do imposto de renda.
Essa questão vem de longe, vem de vários governos. E, durante vários governos, há um debate nesta
Casa. Por que isso? Qual é o motivo determinante pelo
qual o Governo atrasa – geralmente, atrasa sempre – a
devolução do imposto de renda? É algo previsto, está
em todas as normas, absolutamente previsível. E por
que acontece isso?
Hoje, no Brasil, há uma situação realmente muito interessante. De um lado, uma manchete altamente
positiva: “O Governo brasileiro comemora empréstimo
de US$10 bilhões para o Fundo Monetário Internacional”. Essa é uma notícia importante, para nós que
vivemos anos e anos atormentados com esse tal de
Fundo Monetário Internacional. Lembro-me do tempo
– e já vai tempo – que uma senhora, antipática uma
barbaridade, vinha em nome do Fundo, chegava ao
Rio, de lá vinha a Brasília e não ligava para ninguém.
Havia carro esperando e um gabinete especial. As
pessoas iam falar com ela como se fossem a um confessionário, ela examinava e dava o veredicto: “Está
mal. Não pode!”
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Acho que o Lula tem razão e o Brasil tem razão
ao dizer que, em vez de devedores permanentes e
atrasados, hoje somos credores. E não é nada, não
é nada, são dez bilhões que estamos emprestando
para o Fundo.
Mas, se estamos fazendo isso, o que leva a, de
repente, sem mais nem menos, atrasar o pagamento
da restituição do imposto de renda devido a milhares
ou milhões de brasileiros? O Brasil vinha de uma euforia. Zerou, praticamente, o imposto sobre o automóvel,
sobre a geladeira.
Eu ﬁquei impressionado, nunca tinha visto, eu
acho que na história do Brasil nunca houve uma campanha tão massacrante na televisão como a de venda de
automóvel nos últimos dias do mês de setembro – era
até o ﬁm do mês. E todo mundo comprou carro. Aliás,
a propaganda dizia isto: “Um carro, R$1,00”. Um carro zero quilômetro. Essa era a publicidade verdadeira;
não era mentirosa não. Você ia com R$1,00, mostrava
a carteira de trabalho e levava o carro. O primeiro pagamento daqui a 90 dias. Imposto: nada.
Mas, se existe dinheiro para quem compra carro
zero quilômetro, num País em que, na minha opinião,
dever-se-ia muito mais cuidar do transporte público e
muito menos da insistência desse transporte pessoal
– que está tornando as ruas praticamente intransitáveis, não só nas grandes, mas nas médias e até nas
pequenas cidades...
Estava vendo lá no nosso edifício do Senado –
e eu aqui só tenho um ﬁlho pequeno, de 15 anos; a
minha mulher tem um carro, mas eu ainda não consegui ter o meu –, as famílias que têm marido, mulher e
ﬁlho, quando ﬁzeram a garagem foi uma coisa muito
importante: eram duas garagens. Agora, já faltam duas.
Imposto zero para vender automóvel. E a restituição
do Imposto de Renda... transferida.
Eu creio que a campanha está intensa. Hoje decidiu-se convocar o Ministro Mantega para vir à Comissão de Economia. Este Congresso é um Congresso...
Que Senado bonito o nosso! Eu acho tão bacana. O
americano é duro, o americano é grosseiro. Ele convoca um ministro para tal dia, tal hora. Nós convocamos. “Ministro Mantega, quando tiver tempo, na hora
em que tiver uma oportunidade, quando não tiver mais
nada que fazer, está convidado a vir à Comissão de
Economia”. Isto é que é um Congresso elegante. Não
concorda V. Exª, Senador? V. Exª é muito menos um
policial hoje e mais um Senador puxando para o Itamaraty. Este é o Senado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Mas é.
O Ministro tem que prestar informação à hora e
sempre.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quando
ele puder vir.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Negativo.
Ele tem que prestar o tempo todo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu sei,
mas a decisão de hoje não foi convocar, foi convidar.
Acho que ele deve vir.
Eu me atrevo a dizer que o Lula voltou atrás. E
vou ser sincero, não tenho ponto de vista ﬁrmado hoje.
Mas eu era favorável de que quem aplicasse na poupança mais do que R$50 mil deveria pagar o tributo,
deveria ter um imposto a mais. Porque isso envolve
uma minoria insigniﬁcante.
É o que está acontecendo agora nos Estados
Unidos. É a guerra nos Estados Unidos. O Presidente
Obama deseja, insiste no sentido de que...Parece mentira, mas os Estados Unidos são um país que tem 50
milhões de norte-americanos sem qualquer assistência
médica. Nenhuma! Ou eles têm um seguro pessoal,
ou não têm nada. Pior do que nós, que temos um SUS
de terceira categoria, mas temos. Eles não têm. Dos
países do Primeiro Mundo, é o mais atrasado.
E o Obama está lá querendo criar...E é uma guerra, porque esse dinheiro que o Obama vai entregar
– esses 50 milhões – como auxílio-médico, quer tirar
dos que ganham. Pega um por cento da população que
ganha mais do que não sei quantos milhões de dólares.
E o americano está gritando, porque não quer.
Eu acho isso tão engraçado. Noventa por cento
dos que estão gritando que não querem não vão ser
atingidos e, mesmo assim, não querem.
Era o caso aqui. O motivo pelo qual queriam
tributar...E a manchete é “Tributar poupança”. Não!
Tributar quem tem mais de R$50 mil na poupança.
Quantos têm mais de R$50 mil?
E o Lula voltou atrás. Se ele voltou atrás lá, eu
acho que ele vai voltar atrás aqui. Com toda sinceridade, acho que o Mantega nem vai vir à Comissão.
Acho que, antes de vir à Comissão, o Lula vai mandar
ele voltar atrás. O Lula vai mandar ele voltar atrás e
faz muito bem. Até tem uma manchete de jornal que
deixa o Lula muito mal. Ele não tem culpa, mas deixa
mal. O Lula já recebeu no primeiro lote, no dia 15 de
junho, o que cabia a ele de restituição. Eu não sei que
restituição é essa. Eu só ganho como Senador; e pago
e não tenho restituição. Eu não posso me queixar disso, mas para mim não vem nada. O Lula tem restituição. Isso porque o Lula não tem abatimento nem com
saúde, nem com educação, mas tem restituição. E já
recebeu, no primeiro lote.
Eu até gostaria de saber quem é o contador dele
para fazer as minhas contas, porque o meu é muito
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incompetente. Eu ganho sempre a mesma coisa, até
mal, e sempre pago e há muito tempo não tenho restituição. E o Lula diz que a crise era uma marolinha. E
muita gente riu na época. Mas muita gente se enganou. Aquela crise, que estourou nos Estados Unidos
e na Europa, aqui pode então ter sido uma marolinha,
mas o País saiu com muita categoria e, hoje, está aí o
real, a moeda que mais está aumentando de cotação.
Aumentou a cotação com relação à libra, com relação
ao euro, com relação ao dólar, com relação a todas as
moedas do mundo. É um bom sinal.
Mas por que a classe média sempre tem que pagar a conta? O cara fez, pagou seu Imposto de Renda,
mensalmente. Agora, chegou o mês de setembro, ﬁm
de setembro, ele já tinha as contas garantidas, pegou
dinheiro emprestado, comprou, recebe e paga. Não
recebe, e que juro ele vai pagar por aquilo que ele
não paga? Há uma correspondência. Ele não recebe,
não paga, mas, na hora de receber, ele vai receber
o correspondente para pagar aquilo que ele devia?
Não. Daqui a pouco, o que ele vai receber no retorno
é metade daquilo que ele tem que pagar, e ele é um
homem organizado, é um homem responsável, é um
homem que se preparou para: tal data eu recebo, tal
data eu pago.
Mas por que o cidadão lá paga e compra um
automóvel com juro zero, com um centavo, e o outro
cidadão, que tem direito à restituição, não recebe e é
transferido para não sei lá quando?
Sr. Presidente, V. Exª sabe, porque está aqui há
muito tempo. Já apresentei cinco projetos sobre essa
matéria. Cinco projetos! Quatro foram aprovados nesta Casa e arquivados lá na Câmara dos Deputados.
Os projetos determinam que, obrigatoriamente, a devolução seja feita 60 dias após. Dão um prazo de 60
dias. Nesses 60 dias, têm de pagar a devolução do
Imposto de Renda!
No entanto, o Governo, com a maior tranquilidade, num dia, são R$10 bilhões de empréstimos para o
Banco Mundial; no outro, são sete meses de não pagamento de impostos sobre os automóveis; no outro,
é imposto zero para a compra de geladeiras; no outro,
não paga a devolução do Imposto de Renda. E olha
que nossas reservas são de R$231 bilhões. De R$231
bilhões são as reservas que o Brasil tem!
Cá entre nós, amigo Lula, “marolinha” é o dinheirinho que tinham de tirar daqui para dar a devolução do
Imposto de Renda, por uma questão de dois meses.
Por uma questão de dois meses, de três meses, se
inferniza a vida de milhões da classe média para não
mexer numa montanha de dinheiro que há aqui.
Eu ﬁco impressionado com a organização de
muitas famílias de classe média baixa. Eu ﬁco emo-
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cionado. Eles têm aquele orçamento, eles ganham
tanto e, do lado, eles fazem a projeção dos gastos: é
educação, é saúde, é supermercado, é trânsito, todos
os gastos. E aí fazem a composição. Eles sabem que
tal mês têm que pagar o imposto tal, tal mês têm que
pagar a dívida tal, tal mês não sei o quê. Então, eles
já sabem o que vão fazer com o décimo terceiro salário, eles já sabem o que vão fazer com a devolução
do Imposto de Renda.
O Governo não tinha o direito de desmontar o
orçamento dessa gente. De repente, não pagam a
prestação da casa, e não pagar a prestação da casa
signiﬁca o quê?
São questões desnecessárias.
E olha, o Lula... Eu estava vendo na revista ISTOÉ,
vai ser um belo ﬁlme este: “Lula, o ﬁlho do Brasil”. Olha,
eu me comovi só lendo na revista, e é a primeira parte,
porque sei que já vem um segundo ﬁlme depois, porque
este começa quando os ﬁlhos e a mãe vêm de Recife
e termina quando ele está preso e morre a mãe.
E, ao que eu sei, V. Exª, Presidente Tuma, é que
autorizou o Lula a sair da prisão e ir ao enterro da mãe
dele. Foi V. Exª que autorizou o Teotônio e eu a sairmos
da praça onde havia milhares e milhares de pessoas
e que as forças militares cercavam e exigiam que elas
saíssem dali, porque, senão, em duas horas, ia ser o
massacre. E o Teotônio e eu, do lado dele, falávamos
com o coronel: “Mas, coronel, o senhor já reparou o
que vai acontecer? O senhor deu uma olhada e reparou que tem muito pouco trabalhador? O que tem
aqui são mulheres e ﬁlhos de trabalhadores. Não sei
se de propósito, mas são milhares de mulheres e milhares de crianças.” “Mas eu recebi ordem.” “Coronel, o
senhor pode ter recebido ordem, mas a manchete no
mundo inteiro, a fotograﬁa no mundo inteiro, o nome
no mundo inteiro que vai ter hoje à noite não é a de
quem lhe deu a ordem. É a sua, que estava aqui e deu
a determinação.”
E a gente convenceu o coronel. Em vez de ele
dar duas horas de prazo, “ou você sai ou nós vamos
massacrar”, nós convencemos o coronel, que deu duras
horas de prazo para se retirarem todos, todos saírem,
e a praça ﬁcar vazia e nada acontecer.
O coronel duvidou. Não acreditou. Eu me lembro
do apelo do Teotônio: “Eu ﬁz um acordo com o coronel,
as tropas vão sair, mas vocês sairão daqui, cada um
para sua casa. Não vão passar em lugar nenhum, nem
coisa nenhuma; cada um vai para a sua casa.” E cada
um foi para a sua casa, e não aconteceu nada.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) - Dali, V.
Exª permitiu, e nós fomos falar com o Lula. Ele estava na cadeia. E foi na cadeia que ele soube da morte
da mãe.
Esse é o ﬁnal do ﬁlme. Deve ser um ﬁlme fantástico.
A ISTOÉ diz um fato muito interessante, que
chama a atenção. O Lula não leu Marx, não leu Lenin,
não teve aulas nem de comunismo, nem de socialismo,
nem de cultura geral. No entanto, ele tem uma formação profunda de conteúdo social. Não há como deixar
de reconhecer que a sua ação, a sua atuação, o seu
discurso é nesse sentido.
E o que se diz, e o que o ﬁlme vai mostrar é que
a orientação que ele recebeu foi da mãe dele - a mãe
que tinha sete ﬁlhos e que foi abandonada pelo marido
quando ela estava grávida do Lula, que só foi conhecêlo com a idade de cinco anos.
É um belo ﬁlme, que mostra realmente que o Lula
tem conteúdo social. Por isso, acho que o Lula, que
determinou... Falar em poupança?! As manchetes de
jornal foram duras: tabelar poupança?! Juros em cima
da poupança?! O Lula voltou atrás nessa questão.
Na restituição do Imposto de Renda, o Lula vai
determinar que isso termine. Tenho certeza absoluta
de que este será o momento em que isso haverá de
acontecer.
Nobre Senador.
O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Senador Pedro
Simon, quero me solidarizar com V. Exª pelo pronunciamento e também colocar, em relação ao que V. Exª
mencionou, com respeito aos carros, a tristeza de ver
o povo brasileiro aplicando os seus recursos, em função de uma propaganda maciça, em objetivos secundários na vida. Observo muitas pessoas que percebem
R$800,00, R$900,00 ou R$1.000,00 por mês adquirindo
um carro e pagando R$300,00 ou R$350,00, achando
que aquela é a prestação que a pessoa deve pagar,
quando deveria computar nesta prestação também
o seguro, a gasolina, a depreciação. O valor chega a
R$600,00 ou R$700,00. Ou seja, o valor dobra. Com
uma prestação de R$700,00 ou R$800,00, depois de
seis anos de ﬁnanciamento, Senador Romeu Tuma,
vamos observar que a pessoa gastou R$50 mil, R$60
mil, R$70 mil. E o pior de tudo é que, ao ﬁnal desses
cinco ou seis anos, a pessoa não tem mais patrimônio algum, porque o carro se desvaloriza por completo
depois de cinco ou seis anos. Então, nesse sentido,
a gente lamenta profundamente. Quer dizer, em vez
de termos um processo educativo para a aquisição
de uma casa, para reforma da casa, para melhoria da
vida e investimento no patrimônio, investe-se em um
patrimônio que, na verdade, vai fugir entre os dedos.

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Isso já não acontece com a “linha branca”. Na chamada
“linha branca”, tira-se o IPI, adquire-se o equipamento,
leva-se o equipamento para casa e a pessoa não vai
ter outras despesas com esse equipamento, e, aﬁnal,
gera-se emprego, gera-se renda. Mas, na situação dos
carros, infelizmente, foi um processo de educação ao
inverso, um prejuízo na verdade. Quero também dizer
que, na questão da restituição do Imposto de Renda, apesar de haver o argumento de que o valor está
sendo reajustado, isso faz parte do planejamento da
pessoa. Como V. Exª colocou, foi pago o valor, existe
a previsão desse gasto. Se alguém pega esse valor no
banco, vai pagar juros muito maiores do que aquele
que vai, na verdade, reajustar o seu valor. Então, esse
é um prejuízo. E as reclamações, as ponderações que
as pessoas vêm fazendo para mim e, certamente, para
todos os Senadores são insistentes, com os mesmos
exemplos que V. Exª está dando. Vamos realmente
caprichar. Espero que aconteça isto que está sendo
apresentado, em função dessa grande pressão popular,
de se devolver, de se restituir este valor o mais cedo
possível, para o bem do orçamento dessa parcela da
população. Obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agradeço a V. Exª pela profundidade e pelo conteúdo do
seu aparte. Muito obrigado.
Eu diria que o Lula não merece uma manchete
como esta do Estadão, “Estelionato ﬁscal”, mas ela
é verdadeira. É o que está acontecendo. É um estelionato ﬁscal. Se o cidadão tem direito, é a vez dele...
Até vamos falar, cá entre nós, há dez anos eu estou
nessa luta. Eu estou vendo aqui. O meu primeiro projeto, para que a devolução seja feita em 60 dias, é de
1982. Lá se vão 27 anos. Há 27 anos que estou lutando
para que a devolução seja obrigatoriamente feita em
dois meses. Há 27, esta Casa já aprovou. Parou lá na
Câmara. Mas se fosse aprovado, essa manchete não
existiria: “Estelionato ﬁscal”.
Eu quero repetir, com muita tranquilidade, que
houve época, cá entre nós, que as nossas ﬁnanças
estavam uma anarquia, que o déﬁcit era total, que as
dívidas eram enormes, que não se sabia o que fazer.
Realmente, era resultado da anarquia. Por isso, não
se pagava. Mas hoje, não. Cá entre nós, hoje não.
Para quem tem R$280 bilhões de reserva, para quem
está emprestando R$10 bilhões, para o Banco Central, dois meses a mais ou a menos – são 130 bilhões
de dólares, agradeço a V. Exª –, pagar isso não quer
dizer nada.
Eu acho que, de certa forma, o Mantega, que é
um Ministro bem mais, digamos assim, elegante, mais
social do que muitos antecessores seus, quer aparecer,
para dar uma demonstração de diﬁculdade. É impressio-
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nante como as manchetes do mundo inteiro colocam o
Brasil lá em cima. Dizia-se sempre que o ano que vem
seria o ano da desgraça, de quanto seria o déﬁcit do
Brasil no ano que vem. Agora, em nível internacional,
já dizem que vai ser 5%. E o Mantega está chamando
a atenção: “Pelo amor de Deus, não é tanto, não! Não
é tanto!” Tudo bem, não é tanto, mas é positivo.
Eu acho que o Congresso foi tão elegante com o
Sr. Mantega, no fundo, no fundo, no fundo, porque ele
sabe que, antes de vir ao Congresso Nacional, ele vai
retroagir dessa sua medida. Eu acho isso altamente
positivo. Acho isso altamente positivo.
Volto a dizer o que disse aqui na sexta-feira,
quando comentei o Prêmio Nobel dado ao Presidente
americano. Eu disse que estranhava. Chegou o Mão
Santa, que está fazendo 46 anos hoje. É seu aniversário. Meus cumprimentos, Senador. Quarenta e seis
anos é uma bela data.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Um aparte, já que
V. Exª está citando. Foi Deus... Não há homenagem
maior do que V. Exª ter lembrado, porque representa
com grandeza e com a virtude de Deus. Mas como
Cristo dizia, “de verdade em verdade”, eu quero dizer
a minha idade. Eu só tenho 40 anos. Eu só considero
a vida depois que eu casei com a Adalgisa. Antes, eu
era um pé-de-pau, um gelo baiano, um poste, não tinha vida. Então, eu confesso os meus 40 anos de vida
e de felicidade. Eu só tenho 40, quando eu conheci e
casei com Adalgisa.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E eu, com
meus 23 anos, que foi quando eu casei com a minha
mulher, Ivete, também felicito V. Exª. Eu pensei que
tinha 80 e não sabia que tinha só 23.
Realmente, V. Exª tem razão: um casamento bonito, uma esposa competente, um homem que só o
meu Partido para deixar sair. Só o meu Partido para
deixar sair porque não tem legenda.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador,
quem está solteiro não nasceu ainda, não é? Estou
solteiro, não nasci ainda.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ainda não
nasceu. V. Exª não sabe, mas eu sei quantas mulheres, em Pernambuco, estão loucas para nascer com
V. Exª. (Risos.)
Mas eu digo, com toda sinceridade, que acho que
não era ainda a vez do Obama. Mas eu entendo porque
deram o prêmio para o Obama. Deram, primeiro, por
atitude dele. Ele tomou. Ele determinou terminar com
a cadeia em Cuba. Ele determinou um prazo para o
ﬁm das guerras. Ele determinou – parece piada, mas
é verdade – o ﬁm da tortura aos presos políticos nos
Estados Unidos. Ele determinou que os altos salários
dos executivos e dos grandes empresários america-
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nos tivessem um limite. Não era motivo para Prêmio
Nobel, mas era uma determinação para que ele tenha
uma causa nobre.
Tem gente falando no Lula até para Prêmio Nobel. Eu não sei, mas acho que o Lula tem conteúdo
social. Tem.
Eu, às vezes, penso: logo no início do primeiro
Governo Lula, quando eu o apoiei e quando eu insisti
em apoiá-lo, conﬁando num PT, naquele PT que vinha
de uma oposição fantástica, eu achei que, no governo, ele ia executar suas ideias. No ético não foi assim.
Lamentavelmente, não foi assim. Eu, às vezes, ﬁco
pensando e já disse e repito: Deus sabe o que faz. Se
o Governo Lula tivesse sido no ético o que a gente
imaginava, se ele tivesse tomado as posições, demitido o Waldomiro da Subcheﬁa da Casa Civil e começado a pôr em ordem a casa, hoje, sendo ele considerado “o cara” por Obama e estando o Brasil nesse
caminho, não sei se a gente conseguiria segurar um
terceiro mandato.
Queira Deus que Lula entenda que essa é uma
questão de profundidade e que ele deve recuar. Ele
deve recuar. Recuando, ele dará um exemplo de grandeza. Recuou a caderneta de poupança, que, com toda
a sinceridade, não atingia a classe média.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não atingia nem classe média alta. Quem tem R$50 mil em
caderneta de poupança está lá em cima. Aqui, não.
Aqui, atinge classe média baixa.
Com todo prazer, Senador.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador,
quero voltar um pouco a esse atraso do Governo no
pagamento das restituições e à questão das opções
que o Governo fez, porque é evidente que, simbolicamente, é muito importante para o Brasil emprestar dinheiro ao FMI. Mas uma questão que não está sendo
lembrada é que o Brasil está tendo prejuízo, porque
pegou esses US$10 bilhões, que estavam aplicados
em outros títulos, com juros maiores, e passou a emprestar a 0,25% ao ano ao FMI. Então, essa prioridade
– porque, simbolicamente, é importante o Brasil, em
vez de pegar dinheiro emprestado, emprestar ao FMI –
está tendo um custo muito elevado. Esse custo poderia,
eventualmente, ajudar a pagar a restituição.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas nós
não ﬁcávamos com a pose... E olha que o Lula falou na
televisão do mundo inteiro, lá da Europa: “É gostoso a
gente ser credor do fundo mundial.”
É verdade. É gostoso, ainda que seja a esse
preço que V. Exª disse. É gostoso, mas nós não levamos nada.
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Era isso, Sr. Presidente.
De resto, estou preparado para ver o ﬁlme Lula,
o Cidadão do Brasil. Deve ser um grande ﬁlme. Queira
Deus que Lula faça ... a ele. Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Cícero Lucena, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado e parabéns.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pois não, Senador.
E vai falar agora o Senador Adelmir Santana.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu queria apenas comunicar ao Plenário que eu apresentei um projeto de lei para determinar a convocação
de novas eleições na hipótese de decisão judicial pela
impugnação de mandato que atinja o conjunto da chapa mais votada.
O Tribunal Regional Eleitoral terá que convocar
novas eleições na impugnação de mandato que atinja o conjunto da chapa mais votada, faltando mais de
15 meses para o término do mandato. Esse projeto é
para preencher lacunas e imperfeições, que requerem
mudança na legislação concernente ao assunto.
Na verdade, a ideia é que, no caso, se a chapa
vitoriosa cai, não assuma a chapa derrotada. Esse é
o objetivo do projeto. A ideia é aperfeiçoar o sistema
democrático, e, na verdade, nós teríamos eleições
indiretas somente quando o período fosse menor ou
igual a 15 meses. Acima de 15 meses, nós teríamos
eleições diretas. Essa é a ideia, Sr. Presidente.
Agradeço também a compreensão ao Senador
Adelmir Santana.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador, só para comunicar ao Senador Antonio
Carlos Júnior que o projeto já foi para a CCJ, e espero que a gente participe da votação rapidamente.
Ele tomou o número 462 e, se V. Exª quiser cópia, a
Mesa disporá.
Com a palavra o Senador Adelmir Santana e,
em seguida, eu gostaria que se preparasse o Senador
Augusto Botelho.
A Senadora está pedindo. O senhor permite, Senador, como cavalheiro?
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Por
favor. Claro. Senadora do Rio Grande do Norte.
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A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senador Adelmir Santana, V. Exªs, Senador Romeu Tuma,
presidindo, e Senador Adelmir.
É rápido, Senador.
Na realidade, o que eu gostaria era de fazer um
apelo a todos os Senadores que compõem a Comissão de Assuntos Sociais, porque amanhã teremos uma
extensa pauta com vários assuntos ligados à saúde. O
Senador Mão Santa é Relator de um desses projetos
e, com certeza, vai estar presente.
Então, eu queria fazer esse apelo para que todos estivessem amanhã, para que nós possamos dar
quorum. É um quorum qualiﬁcado. E, assim, aprovar
projetos que estão tramitando, que são importantes e
terminativos.
Quero contar com a presença do Senador Adelmir, do Senador Flávio Arns, do Senador Botelho, do
Senador Suplicy, de todos, para que nós possamos
fazer amanhã uma reunião muito produtiva, como os
senhores já têm feito muitas e muitas vezes, atendendo ao nosso convite.
Desde já, ﬁca aqui realmente essa lembrança,
para que nós possamos, amanhã, aprovar projetos da
mais alta importância social, para a saúde, para o trabalho, da Previdência, regulamentação de proﬁssões,
lá na Comissão de Assuntos Sociais.
Mas também quero aproveitar, Senador Aldemir,
para fazer aqui uma referência ao projeto de lei que foi
aprovado hoje na Comissão de Educação, de que fui
autora. Esse projeto foi uma solicitação que chegou dos
jovens que fazem o Movimento DeMolay, na Maçonaria
do Brasil, pedindo para que ﬁzéssemos realmente o
Dia Nacional dos DeMolays. O projeto foi hoje aprovado, com a relatoria do Senador Mozarildo.
E também aqui dizer que está acontecendo o encontro, no plenário do auditório Petrônio Portella, dos
Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde. Todos
reunidos, mostrando a importância do SUS e o que
precisamos fazer para poder ter mais recursos. Todos
nós sabemos que esta Casa já aprovou por unanimidade a Emenda nº 29, mas, lá na Câmara, ela continua
ainda sem ser votada a sua regulamentação.
Então, aqui queremos dizer desse movimento que
está acontecendo com relação à regulamentação da
Emenda nº 29, mas também fazer aqui uma observação. É necessário que se faça a separação do joio do
trigo. Nós aqui fomos e continuamos a ser, porque foi
por unanimidade que o Senado aprovou a Emenda nº
29. Falta apenas a Câmara dos Deputados se pronunciar sobre a regulamentação.
Mas não vamos aceitar, como não aceitamos
até então, que o Governo Federal, utilizando-se des-
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sa necessidade, dessa pressão – que na realidade
é uma pressão da população, que tem direito de ter
mais saúde e melhores condições –, queira usar de
artifícios. De certa forma, nos parece até uma chantagem querer fazer com que a Contribuição Social de
Saúde, que é uma nova CPMF, ﬁque na dependência
da aprovação dessa contribuição.
Nós não aprovamos esta contribuição, até porque, num passado bem recente, ouvindo a voz do
povo, nós acabamos com a CPMF. Na realidade, mais
uma vez eles estão com os argumentos de que só vai
repercutir sobre uma parcela pequena da população
brasileira. Não é verdade. Qualquer contribuição, seja
ela qual for, vai recair sobre todo o povo brasileiro, dos
mais pobres aos mais abastados. Porque não adianta dizer que é para a população que ganha acima de
R$3.200,00 somente que essa contribuição vai incidir.
Não é verdade.
(Interrupção do som.)
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Vai
incidir sobre os mais pobres, no preço do feijão, do arroz, das suas necessidades básicas, porque qualquer
contribuição vem num efeito cascata reﬂetir sobre a
vida do cidadão, sobre as suas despesas.
Era isso, Senador Adelmir, que eu gostaria de
dizer, agradecendo a V. Exª, mais uma vez, pela sua
elegância, pela sua gentileza em me conceder este
espaço.
Agradeço ao Presidente Mão Santa, a quem quero
parabenizar por ser tão jovem, e ao Senador Romeu
Tuma. Mais uma vez, muito obrigada a V. Exªs.
Durante o discurso da Sra. Rosalba Ciarlini, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra o orador que está na tribuna, Adelmir
Santana, que representa o Partido Democratas, do
Distrito Federal.
V. Exª use o tempo que achar conveniente.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente Senador Mão Santa, Senador do
Piauí, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna hoje para
fazer um pronunciamento que muito me alegra: um registro de ações de que tenho participado e que tenho
promovido no Distrito Federal, Unidade da Federação
que represento aqui, nesta Casa, com muita honra.
Nos últimos dias, eu não parei em casa, Sr. Presidente; pelo contrário, como Senador e também como
Presidente do Sesc e do Senac no Distrito Federal,
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ﬁz questão de estar próximo daqueles que também
são parte da minha família: os moradores do Distrito
Federal.
Primeiro, quero falar de dias de festas, dias em
que cidades históricas como Sobradinho II e Gama
comemoraram seus aniversários com shows, rodeios,
apresentações musicais e muita animação, que tive a
honra de ajudar a levar para essas cidades. Aproveito
este momento para parabenizar essas duas cidades,
na pessoa de seus administradores, Osmar da Silva
Felício, de Sobradinho II, e Cícero Neildo Furtado, do
Gama, que muito têm feito para melhorar a vida dos
moradores.
Neste sábado ﬁz uma maratona. Participei, primeiro, da apresentação e gravação do CD da dupla
Márcio Texano e Gabriel, em Sobradinho II, dentro da
programação de comemoração dos 20 anos da cidade,
para a qual destinamos emendas orçamentárias.
Os moradores, que já passam de 70 mil, contando os condomínios já existentes na região, puderam
conferir shows das duplas sertanejas Pedro Paulo e
Matheus, Chico Rey e Paraná, Gian e Giovani. Esta
última atraiu tanta gente que a segurança teve de
impedir a entrada do público porque não havia mais
capacidade no local da festa. As comemorações só
acabarão no próximo dia 18.
Isso me deixa muito feliz porque, ao lado de representantes importantes, como o administrador Osmarzão, o Deputado Distrital Raad Massouh, também
do Democratas, e a Presidente do Movimento dos
Inquilinos de Sobradinho, Simone Magalhães, conseguimos levar para a cidade uma festa que nunca antes
os moradores tinham recebido.
Sobradinho II tem evoluído muito nos últimos
anos. Já conta, por exemplo, com uma infraestrutura
bem desenvolvida. Somente este ano a cidade conquistou obras importantes, como a biblioteca pública,
duas escolas-classe, um campo de grama sintética iluminado – o primeiro da região. Nem Sobradinho, que
é a maior cidade próxima e que originou seu nome,
possui um campo desses. Além disso, os habitantes
contam atualmente com um centro de saúde, escolas
públicas e privadas, delegacias de polícia, várias praças poliesportivas, um pequeno ginásio de esportes
reformado recentemente, pista de bicicross, campo de
futebol iluminado, agências dos Correios e cerca de
95% das ruas asfaltadas e iluminadas.
A principal obra que conseguimos garantir em
parceria com o GDF foi a duplicação da DF-150. Essa
obra levará qualidade de vida para milhares de famílias
que moram na região, que inclui condomínios, setor
de mansões e outras áreas que antes não recebiam
nenhum apoio do Governo.
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Aqui quero fazer referência ao importante trabalho que o administrador de Sobradinho tem feito
– reﬁro-me a Sobradinho II. Seu estilo de administrar,
acompanhando os problemas e as obras de perto, já
ganhou a simpatia dos moradores, e a cidade já mostra a diferença, pois está mais limpa, mais organizada
e com uma série de obras priorizadas pela própria
comunidade.
Mas, como os próprios moradores deixaram claro durante o meu passeio pela festa de aniversário da
cidade, ainda há muito a ser feito. Sobradinho II ainda
precisa de um restaurante comunitário, de uma unidade
mais completa de saúde, de uma vila olímpica – que já
está sendo projetada pelo GDF – e também de mais
atenção ao asfalto da pista principal, que vem sendo
muito recapeado e já apresenta desgaste.
A principal reclamação, no entanto, diz respeito à
ausência de uma agência bancária na cidade. Apesar
de ser independente, Sobradinho II ainda carece de
caixas bancárias e agências. Seus moradores precisam se dirigir até Sobradinho para fazer transações
bancárias simples.
De acordo com o Deputado Distrital Raad Massouh, já houve negociações com o BRB para levar uma
agência para lá, as quais foram interrompidas quando
se falou em privatizar o banco. Como o Governo de
José Roberto Arruda suspende essa questão da privatização, estou certo de que, brevemente, teremos
uma agência do BRB naquela localidade.
Vou me esforçar em negociações com o Governador Arruda para que os moradores possam ter uma
agência de qualidade naquela região. E vou me esforçar
também, ao lado do Deputado Raad e do Osmarzão,
para conseguir levar essa infraestrutura que Sobradinho
II já alcançou para a localidade de Nova Colina.
Essa região de Nova Colina, que faz parte da
região de Sobradinho II, ainda não tem asfalto, iluminação ou equipamentos públicos, mas recebeu um
Posto de Atendimento do GDF, que facilita a vida dos
moradores ao levar as necessidades da região direto
para o Governador.
Como disse antes, o momento de festa é também o momento de falarmos do que ainda falta em
cada região. E vou fazer isso com o apoio das lideranças locais, que já veem na minha pessoa um parceiro
aqui, nesta Casa.
Falei de Sobradinho II, mas não poderia deixar
de listar as vitórias conquistadas na cidade do Gama,
que já conta com 180 mil habitantes.
Essa região administrativa, que, ao lado da nossa
capital, também completará 50 anos em 2010, comemorou seus 49 anos este ﬁnal de semana, com um
grande festival, que reuniu mais de 30 mil pessoas. É
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o Fest Gama, que também recebeu emendas nossas
para ser realizado e teve como ponto alto a apresentação do cantor sertanejo Leonardo – show que prestigiei
após sair de Sobradinho II, ainda no sábado.
Tive o prazer de passear no meio de mais de
20 mil pessoas, ao lado do administrador Cícero Neildo – que assumiu a administração há pouco mais de
quatro meses, mas já faz um trabalho primoroso –, ao
lado também do Secretário de Trabalho e Deputado
Federal Bispo Rodovalho, do Deputado Distrital Wilson Lima, do seu Chefe de Gabinete, Luís Pires (que,
coincidentemente, é irmão do Secretário de Governo
José Humberto Pires) e de representantes da diretoria da Emater.
O Fest Gama, que aconteceu até o dia de ontem, teve ainda apresentação da Banda PG, da dupla
Milionário e José Rico, que também atraíram grande
público. Diante de tamanho sucesso, é gratiﬁcante
haver contribuído para a realização dessas apresentações no Gama.
O Secretário de Governo José Humberto também
marcou presença na cidade, nessa festa maravilhosa
que foi o Fest Gama, porque ele também é uma liderança que tem trazido importantes conquistas para
aqueles moradores.
Como Presidente do Sesc, tenho orgulho de dizer,
Sr. Presidente, que levamos, para expor durante a festa,
uma equipe responsável pela produção de artesanato.
São produtos feitos em nossas unidades ﬁxas e também nas ações sociais que levamos para as cidades.
No Gama, já temos uma unidade que existe há mais
de 12 anos e estamos em fase ﬁnal das obras de uma
unidade mais moderna, com teatro para 400 lugares,
complexo aquático e salas de aula. Essa nova obra
dará mais visibilidade para a cidade, como a unidade
que construímos na cidade de Ceilândia.
O Gama também tem sido beneﬁciado com obras
importantes do Governo do Distrito Federal – o Governador José Roberto Arruda tem um apreço muito
especial pelo Gama –, como o Balão do Periquito,
que está em andamento, a ampliação da BR-001, que
segue para o Rio de Janeiro na BR-040, também já
quase pronta.
Além disso, a cidade receberá um campus de
extensão da UnB e a Vila Olímpica, obras em andamento. De acordo com a administração local, o GDF
está com 65 obras no Gama, 49 delas já concluídas
e 16 em andamento.
O Gama é uma cidade completa, com 52 unidades escolares, das quais 44 estão localizadas na zona
urbana e 8, na zona rural. A cidade possui ainda um
hospital regional, 7 centros de saúde e 4 postos de
saúde. Esse hospital regional tem um grande atendi-
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mento, inclusive de cidades limítrofes com Brasília no
Estado de Goiás.
Apesar de todas as obras que conseguimos levar
para a cidade, ainda temos problemas. A população
ainda sofre com a sobrecarga do Hospital Regional,
que acaba atendendo a muitas cidades do Entorno e
precisa de médicos e equipamentos. É uma necessidade pela qual precisamos unir forças, Deputados
Distritais, Federais, o GDF, a Administração e o próprio Senado, na ﬁgura do Senador que voz fala. Vamos
buscar essa solução.
Outro setor que está precisando da nossa ajuda
é o das micro e pequenas empresas, que dependem
do Pró-DF e ainda não conseguiram seus lotes. A ADE
já está pronta, já está com a infraestrutura totalmente
pronta, e, agora, precisamos garantir essa liberação dos
respectivos lotes. E vamos fazê-lo, pela população.
Agora, passo para outra comemoração, que foi organizada com o apoio do Sesc, Sr. Presidente, mas que
se reﬂete muito na minha função de Parlamentar.
Os moradores da cidade de Itapoá – que tem
pouco mais de quatro anos e que foi iniciada com uma
invasão ao lado do Paranoá – receberam, no último
sábado, uma grande festa de uma ação social do Sesc/
DF, em comemoração ao Dia das Crianças. A região
já possui mais de 100 mil habitantes e é formada por
uma população extremamente carente. Veja, em quatro anos, Sr. Presidente.
Ao lado do administrador Marco Aurélio Demes;
do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Deputado Leonardo Prudente; do Diretor do Sesc/
DF, Dr. José Roberto, e das lideranças locais, pude
conferir o quanto a cidade padece de eventos como
aquele. A alegria no rosto daquelas crianças não tem
preço. A cidade se ressente de equipamentos sociais,
mas percebemos nitidamente como a população é
agradecida a esse tipo de ação social.
O administrador Marco Aurélio tem feito um trabalho importantíssimo em favor da população de Itapoã.
Desde que assumiu a administração, conseguiu que
o Governador Arruda levasse para lá mais de 95% de
pavimentação asfáltica e de rede de esgoto, numa cidade onde antes não existia nenhum metro de asfalto,
nenhum metro de esgoto. Foram mais de R$70 milhões
em obras imprescindíveis para garantir a qualidade de
vida da população.
A cidade, que faz divisa com o Paranoá – aqui
pertinho do Congresso, pertinho do Senado –, inaugurou um restaurante comunitário, duas escolas classes,
um jardim de infância e um posto de saúde, somente
este ano, o que mostra as prioridades do Governador
José Roberto Arruda pelas regiões mais carentes.
Além disso, o projeto urbanístico que deve regularizar
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a região já foi entregue e deve sair sem custo algum
para os moradores.
O maior problema, no entanto, continua sendo a
segurança. A cidade não conta ainda com Delegacia
de Polícia ou Corpo de Bombeiros.
Durante esse evento, iniciei um trabalho inovador,
atendendo a diversas lideranças locais: a Presidente
da Associação das Donas de Casa de Itapoã, Dona
Ilza de Souza Conceição; o Presidente da Associação
Mão Amiga, José Ribeiro da Silva; o Presidente da Associação dos Moradores de Itapoã, José Domingues
Barbosa, e o Vice-Presidente, Wilson Rabelo da Silva;
o Presidente da Associação dos Diabéticos e Hipertensos do Itapoã e Paranoá, Raimundo Cândido do Amarante; o Vice-Presidente e Conselheiro Tutelar Carlos
Eduardo; a Presidente da Federação das Mulheres de
Brasília e Entorno, Marisa Ramalho, e a Coordenadora
no Itapoã, Rosa Maria Rodrigues. Recebemos também
o Presidente da Associação de Feirantes, Aldair Batista
de Brito; o líder de quadra Luiz Carlos, o Carlinhos, e
o Presidente do Conselho de Pastores Evangélicos do
DF (Núcleo Itapoã), Sebastião Silva da Cunha. Eles
listaram suas necessidades, que são enormes, e nos
deram um panorama do que o Itapoã precisa.
Vamos levar todas essas solicitações, essas reivindicações ao Sr. Governador José Roberto Arruda
para, na medida do possível, serem atendidas.
Como Senador, não tenho o poder da solução, a
caneta; não consigo resolver todos os problemas que
listaram, como falta de sede para suas associações,
diﬁculdade em conseguir atendimento médico e problemas de infraestrutura. Quero-me unir a pessoas como
o administrador Marco Aurélio; o nobre Deputado Leonardo Prudente, Presidente da Câmara Legislativa;
as lideranças locais e, principalmente, o Governador
José Roberto Arruda, para buscar soluções.
Uma andorinha sozinha não faz verão, já dizia a
sabedoria popular. Mas vamos voar juntos. Vamo-nos
unir àqueles que fazem um papel tão importante pela
cidade, que lutam sem desanimar. Vamos mostrar que
Itapoã ainda é uma cidade dependente, que precisa
de alternativas econômicas.
Não posso dizer que sou o dono das soluções,
mas, unido a outros, tenho força, como temos todos,
para lutar por um ideal. E pretendo lutar.
Agora, coloco o meu mandato parlamentar como
veículo para ajudar a todos aqueles que precisam,
como esses moradores, de um interlocutor junto ao
Governador. Vou ajudar a buscar as soluções. E faço
este compromisso aqui, no plenário, diante de todos
os senhores, meus colegas do Senado.
Tenho a certeza de que o Governador José Roberto Arruda e toda a sua equipe estarão juntos nes-

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

se esforço de oferecer melhoria da qualidade de vida
das famílias das cidades de Sobradinho II, Gama e
Itapoã, que representam uma parcela importante da
nossa população e que poderão, no futuro, viver em
condições ainda melhores.
Ainda hoje, estava aqui no Senado o Exmº Sr.
Governador Arruda, que me convidou para um almoço em outra cidade satélite, Planaltina, uma cidade de
mais de 150 anos, mas que cresceu nos últimos 20
anos de forma muito desordenada. E, aí, começam a
sentir as necessidades de equipamentos públicos, o
que não é possível atender dentro de um prazo tão
curto. Mas o Sr. Governador, com muita vontade, com
muito desejo de solucionar, tem investido maciçamente
na cidade de Planaltina. Estou certo de que esse é o
caminho, essa é a solução.
Nós vamos, nesse tempo que ainda nos falta para
o cumprimento do mandato do Governador Arruda,
buscar soluções para essas cidades que carecem da
ação do Governo. E elas têm o empenho do Sr. Governador na busca dessas soluções.
Então, quero dizer também a Planaltina que o dia
de hoje foi marcado por uma presença grandiosa dos
empresários daquelas cidades em torno da Associação
Comercial de Planaltina. Lá foram colocadas todas as
questões que aﬂigem a população e os gargalos que
atropelam a falta de desenvolvimento da região. E o
Sr. Governador assumiu um compromisso claramente,
na busca de soluções futuras.
Parabenizo todos os que promoveram aquele
evento, na certeza de que o Governador Arruda buscará a solução daquelas questões.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Este é o Senador Adelmir Santana, que presta conta de
suas ações junto ao Governo do Estado, para garantir
o progresso das cidades satélites do Distrito Federal,
que tão bem ele representa e reivindica.
Convidamos para usar da palavra, segundo a
lista de inscrição, o Senador Augusto Botelho, que
representa o Partido dos Trabalhadores do Estado de
Roraima. Ele é médico – é o seu primeiro mandato
parlamentar – e simboliza a classe médica brasileira,
sofrida e cheia de virtudes e esperanças.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o meu
assunto vai ser justamente o Dia do Médico, Senador
Mão Santa. No próximo domingo, dia 18 de outubro,
será comemorado o Dia do Médico e aproveito para
fazer daqui da tribuna uma justa homenagem aos mé-
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dicos e médicas de todo o Brasil, especialmente os
que atuam em Roraima.
Vários Senadores, como eu e o Presidente Mão
Santa, são médicos e conhecem os desaﬁos da proﬁssão. Os médicos são responsáveis não só pela saúde
física mas também pela saúde mental dos indivíduos,
se conﬁgurando como um dos proﬁssionais mais importantes da atualidade.
Além disso, Srªs e Srs. Senadores, no Brasil, por
força de nossa história, a função do médico teve de
ultrapassar os limites da medicina para ocupar espaço na política brasileira. Desse modo, além do cuidado com a saúde da população, os médicos brasileiros
também estão totalmente preocupados com o corpo
social e com o corpo político do nosso País.
E esse é o papel que represento aqui no Senado hoje. Sou médico mas estou Senador. Eu e vários
outros Senadores que, além de exercer a medicina,
representamos nossos Estados e defendemos os direitos do povo brasileiro nesta Casa. Temos hoje mais de
250 mil médicos em atividade no Brasil, e a cada ano
são formados 12 mil novos proﬁssionais. É um contingente respeitável, Presidente Mão Santa, um número,
na verdade, que nos lança, aos próprios médicos e à
sociedade, alguns desaﬁos grandiosos.
Em primeiro lugar, há que se zelar pela qualidade
dos cursos e pelo gabarito dos proﬁssionais que deles
saem. Há também de se buscar o necessário equilíbrio
entre a competência técnica e o humanismo para que
nossos médicos sejam não apenas proﬁssionais altamente capacitados, mas também cidadãos conscientes
da realidade social do nosso País e das necessidades
da nossa gente.
Há que se estimular, com certeza, uma distribuição mais homogênea dos médicos entre as regiões, os
Estados e os Municípios para que, em alguns lugares,
não haja oferta excessiva de serviços e, em outros, a
insuﬁciência de atendimento. Há quase três mil Municípios brasileiros que não têm a presença do médico
permanente. Há de se lutar pela valorização dos proﬁssionais que se dedicam ao setor público para que,
pressionados pela necessidade de manter uma vida
minimamente digna, tenham de trabalhar em três ou
mais lugares paralelamente.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, quero aproveitar a oportunidade do tema para lembrar que o Dia
do Médico coincide com a data em que, no calendário
cristão, se comemora o Dia de São Lucas, padroeiro
dos médicos. O santo nasceu na Antióquia, atual Turquia, numa família pagã, e converteu-se ao cristianismo.
Segundo as histórias, era médico e fez muitas curas
nas pessoas nos locais por onde passou.
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Apesar da importância do médico na vida de
todos nós, esse é um proﬁssional que tem sido muito maltratado, principalmente pelos governantes. Um
exemplo disso é a péssima condição de trabalho que
os médicos encontram em vários hospitais públicos
de todo o Brasil, principalmente no Norte e Nordeste,
Senador Mão Santa, com falta de material, de remédios e de pessoal especializado.
O Conselho Federal de Medicina tem chamado
a atenção da sociedade brasileira para esses graves
problemas que os médicos têm enfrentado.
Quero me solidarizar com meus colegas que
enfrentam tantas situações e condições adversas, e
reassumir, desta tribuna, o compromisso que assumi
com minha gente de Roraima desde o início do meu
mandato, de lutar para que a saúde pública melhore,
que atenda todos os cidadãos e cidadãs do Brasil,
indistintamente. Quero dizer que essa luta nos sensibiliza – porque ainda a vejo no meu dia a dia – e nos
mobiliza para as mudanças necessárias.
Desde janeiro de 2008 tenho, disponível no Orçamento da União, uma verba de 16 milhões para começar a construção de um hospital na zona oeste de
Boa Vista. Esse hospital, provavelmente, será licitado
nos próximos meses, Presidente Mão Santa.
Para concluir, ao passar em revista a Medicina, o
médico e sua história no Brasil, presto singela homenagem ao proﬁssional de saúde, com a convicção de
que, além da nobreza humanística na arte de curar,
sua relevância para a construção de um povo melhor
e mais produtivo é de inegável valor político, Senador
Mão Santa.
Em especial aos demais Senadores médicos presentes, reitero minhas congratulações pela passagem
da data, exaltando a imensa contribuição que o conhecimento médico tem, historicamente, emprestado ao
Senado Federal nas formulações, nos debates e nas
votações de nossas leis.
Sr. Presidente Mão Santa, V. Ex.ª tem o nome
pela sua dedicação e humanismo no exercício da sua
proﬁssão e pela qualidade dos seus serviços, Mão
Santa é o seu apelido por causa das suas mãos que
ajudaram em muitas curas no seu Estado. São muitos
os desaﬁos com que se defronta a classe médica brasileira, ressaltada, aqui, a qualidade na formação dos
nossos futuros proﬁssionais. Tenho certeza, porém, de
que serão superados e que o nosso povo poderá, cada
vez mais, orgulhar-se da capacidade, da dedicação e
do patriotismo de nossos proﬁssionais da Medicina.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essas foram as palavras do Senador Augusto Botelho,
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que é médico e, antecipadamente, convoca todos a uma
reﬂexão para o dia 18 de outubro, Dia do Médico, que
temos certeza faz da ciência médica a mais humana
das ciências e é o grande benfeitor da humanidade.
Essa proﬁssão, da qual nos orgulhamos, nasceu
da inspiração de Hipócrates, que é tido, na história ocidental da velha Grécia, como o pai da Medicina.
Ele deu o ensinamento a todos, a toda sociedade, quando o juramento do médico é um verdadeiro
código de ética.
Então, isso é um ensinamento não só aos médicos, mas a todos os proﬁssionais, e muito oportuno,
principalmente aos políticos. Cada vez mais, necessitamos de ética. E o juramento de Hipócrates é um
código de ética e deve servir de inspiração a todas as
classes proﬁssionais da história do mundo.
Convidamos, para usar da palavra, o orador inscrito Senador Valter Pereira. Ele representa Mato Grosso
do Sul. Ele é do PMDB e, proﬁssionalmente, exerce a
advocacia. Faz, como Rui Barbosa o fez, a sua crença
e a sua devoção ao direito e à justiça.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa, que preside mais uma
sessão do Senado Federal.
Ocupo a tribuna hoje para falar do meu Estado.
Neste último domingo, Senador Mão Santa, Mato
Grosso do Sul completou 32 anos de existência – o
Estado que V. Exª teve a oportunidade de visitar há
pouco tempo e no qual tivemos a alegria de recebê-lo
naquela visita. No decorrer desse curto período, meu
Estado vem se consolidando como um dos mais prósperos do País. Ao fazer o registro de tão importante
efeméride, não posso deixar de convidá-los a todos
para uma breve remissão às suas peculiaridades geográﬁcas, sua história e sua economia.
As narrativas mais conﬁáveis apontam que o primeiro homem branco a pisar o solo sagrado de Mato
Grosso foi o português Aleixo Garcia. Ele partiu de
Santa Catarina, em 1524, pelo caminho de Peabiru,
em companhia de milhares de indígenas. Almejava
chegar às terras do Império Inca, atual Bolívia, onde
havia muita prata.
O sucesso dessa empreitada, a rigor, ensejou que
as terras do meu Estado passassem a ser exploradas
pelas famosas Bandeiras. Além do ouro e da prata, os
bandeirantes descobriram que poderiam ganhar muito
dinheiro vendendo índios como escravos nas praças
de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na caça ao índio,
em 1718, o bandeirante Pascoal Moreira Cabral descobriu ouro no rio Coxipó-Mirim.
Aí começa uma nova história.
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Em torno da exploração aurífera, surgiu o Arraial
de Forquilha, que se transformaria mais tarde nesta
antiga, nesta vetusta cidade Cuiabá. Como ponto de
apoio para os viajantes que se deslocavam para os
garimpos do norte, várias fazendas foram formadas.
A fazenda Camapuã, criada em 1919 pelos irmãos
Leme, é um exemplo do esforço de ocupação e colonização do Estado.
Os fortes de Coimbra e de Albuquerque também
cumpriram a função de defender nossas fronteiras dos
soldados espanhóis. Porém, na metade do século XIX,
o General Solano Lopez assume o governo do Paraguai e dá a largada ao sonho de conquistar territórios
litigiosos argentinos e brasileiros. Na sequência, ao
ﬁnal de 1864, a capitania de Mato Grosso é invadida
pelos paraguaios.
A Guerra do Paraguai castiga duramente essas
bandas do País. Destruiu cidades como Nioaque, Miranda e Corumbá, cuja restauração só pôde ser iniciada
em 1870. A guerra colocou o Estado de Mato Grosso
no centro da geopolítica nacional naquela época, Sr.
Presidente.
Não por acaso, no apagar das luzes do século
XIX, a população que habitava a região sul do antigo
Mato Grosso esboça as primeira ambições de autonomia. Com efeito, alguns revolucionários já tentavam
naquela época criar um novo Estado.
Em 1932, por exemplo, por ocasião da Revolução
Constitucionalista, foi criado o Estado de Maracaju,
cuja capital foi Campo Grande.
O governador escolhido para dirigir aquela unidade federativa, que teve apenas 73 dias de existência,
foi o empresário Vespasiano Martins. A derrota daquela iniciativa revolucionária, na verdade, aumentou o
ânimo do povo do sul de Mato Grosso para lutar pela
conquista de sua autonomia. Tanto que, em 1934, foi
criada a Liga Sul-Mato-Grossense com o objetivo de
continuar a luta pela emancipação da região.
O movimento deﬂagrado por aquela sociedade
arrefeceu com o tempo, mas o sentimento separatista
persistia na alma do povo e na determinação dos agentes econômicos e da massa pensante. No entanto, a
criação do novo Estado não resultou da pressão popular, já que, nos anos setenta, o que mais inquietava a
todos era a repressão política promovida pelo regime
militar. E foi exatamente o governo autoritário quem
tomou a iniciativa de trazer em sua agenda de desenvolvimento o tema da redivisão territorial do País.
Tratava-se de um projeto estratégico formulado
pela Escola Superior de Guerra que começava com o
desmembramento do velho Estado de Mato Grosso. A
decisão tinha tudo para dar certo, porque iria contemplar uma região que passava por uma signiﬁcativa mo-
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dernização econômica e desencadearia a gigantesca
potencialidade da área que iria remanescer.
Assim, no dia 11 de outubro de 1977, o Presidente Geisel assinava a Lei Complementar nº 31, que
acrescentava mais uma estrela no Pavilhão nacional
e mudava o destino do nosso laborioso povo do sul
de Mato Grosso.
Ao premiar Mato Grosso do Sul com a sua autonomia política, o sisudo General e Presidente autoritário
sintonizava-se, paradoxalmente, com a mais sentida
aspiração de toda uma população. Com a medida, os
dois Estados ganharam e o Brasil também. O velho
Mato Grosso continuou se desenvolvendo, como todos
nós sabemos. Já o desenvolvimento de Mato Grosso
do Sul ganhou um ritmo incomum.
Meu Estado conta hoje com uma população de
2 milhões e 300 mil habitantes, distribuídos em um
território de quase 400 mil quilômetros quadrados.
Nosso PIB, de acordo com o IBGE, alcançou a casa
de R$24,3 bilhões, e a renda per capita atingiu R$11
mil. Os dados a que me reﬁro são de 2006. De lá para
cá não temos dados atualizados, mas de qualquer forma esses mostram a relevância da economia de Mato
Grosso do Sul.
E somos hoje o décimo maior PIB da Federação,
Sr. Presidente. Ademais, o IDH do meu Estado, medido
também pelo IBGE, é da ordem de 0,848, bem maior
que a média nacional, que alcança 0,830. É inegável
que o agronegócio, associado às atividades de serviços e indústria e comércio, ajudou Mato Grosso do
Sul a chegar a este século ostentando uma robusta
economia.
Isso não quer dizer que não temos problemas.
Existem muitas e muitas diﬁculdades para serem removidas. Entre elas, talvez uma das mais graves, sua
deﬁciente infraestrutura, as diferenças regionais, as
questões ambientais e o contencioso indígena, que
vem acarretando justiﬁcada insegurança jurídica aos
produtores de Mato Grosso do Sul.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para concluir, cumpre saudar as autoridades do meu Estado
na pessoa do Governador André Puccinelli, que está
levando a cabo o mais ambicioso projeto de infraesturutura de Mato Grosso do Sul. Hoje, na agenda do
Governo do Estado consta desde a pavimentação das
rodovias “carroçáveis” do meu Estado à abertura de
novas rodovias e, com isso, de novas fronteiras agrícolas, até a construção de um poliduto que vai permitir
o transporte de combustíveis a preços mais razoáveis
para o mercado interno e para exportação.
Honra-me, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Valter Pereira, cumprimento-o pelo registro que
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aqui faz sobre a história do Mato Grosso do Sul e as
vantagens para ambos os Estados, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, em decorrência da autonomia
conferida à região, à população, aos 2,3 milhões que
V. Exª salientou. De como essa divisão resultou agora
em progresso signiﬁcativo e de como Mato Grosso do
Sul tem hoje um Índice de Desenvolvimento Humano
bastante signiﬁcativo, melhor do que a média nacional.
Mas eu gostaria, tendo em conta que V. Exª hoje presidiu uma sessão muito importante da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária, de fazer uma referência
à condução que V. Exª teve, muito positiva, nesse segundo diálogo sobre os índices de produtividade, mas
em que também tratamos de diversos outros assuntos, com o Ministro Guilherme Cassel, o ex-Deputado
Plínio de Arruda Sampaio, e o Conselheiro da Sociedade Rural Brasileira Luiz Marcos Suplicy Haffers.
Tivemos ali um diálogo com diferenças de opinião,
mas percebemos que todos aprendemos uns com os
outros, em um clima construtivo, de respeito. Tanto o
Ministro Guilherme Cassel pôde responder a diversas
dúvidas como as da Senadora Marisa Serrano, do
Senador Augusto Botelho e as minhas, autores dos
requerimentos, como de todos os Senadores, como
do Senador Osmar Dias, que teve uma participação
muito importante. Mas também pudemos ouvir opiniões
muito diversas, como as de Plínio de Arruda Sampaio
e Luiz Marcos Suplicy Haffers, todos com o intuito de
chegarmos às soluções. Quero até lhe dizer que eu, a
partir de agora, estou membro suplente, mas membro
da Comissão, pois solicitei, já que havia uma vaga, e
o Líder Aloizio Mercadante já me inscreveu. Então, eu
agora poderei participar mais ativamente. E resolvi participar da Comissão presidida por V. Exª porque vejo
nela uma grande relevância, inclusive para promover
o diálogo sobre as questões agrárias da agricultura,
da reforma agrária. E, quem sabe, possa V. Exª reunir
visões diferentes entre aqueles que são os proprietários agrícolas e aqueles que são os trabalhadores,
aqueles que lutam para que haja maior intensidade na
realização da reforma agrária. Era o registro que eu
avaliei importante fazer aqui, cumprimentando V. Exª
pela condução da reunião.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito
obrigado, Senador Suplicy.
Entendo que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária ganha com o ingresso de V. Exª em seus
quadros. Eu acho que poderá dar uma grande contribuição no momento em que a agricultura brasileira dá
sinais de grande robustez, uma contribuição extraordinária para a formação do PIB brasileiro. V. Exª conhece os números. Sabe que, aproximadamente, um
terço do PIB resulta da atividade do agronegócio e da
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agricultura familiar do nosso País; que cerca de 37%
dos empregos gerados no País decorrem da cadeia
produtiva do campo. Portanto, nós estamos numa Comissão que realmente precisa estabelecer um diálogo
profícuo, um debate muito grande, porque as questões
que fustigam essa área são muito relevantes.
Nós enfrentamos esse contencioso indígena.
Nós enfrentamos a questão ambiental. Ainda agora,
recentemente, há a questão do zoneamento econômico-ecológico, especialmente para a cana, que vai
dar muito o que falar, vai exigir muita avaliação nossa,
porque é preciso fazer a conciliação entre a produção
e a questão ambiental. E isso aí tudo vai fazer com
que a Comissão de Agricultura seja o foco, o palco dos
grandes debates das atividades do campo.
Mas, Sr. Presidente, quero aqui, antes de encerrar esta minha fala de homenagem ao povo de Mato
Grosso do Sul pelo aniversário do nosso Estado, saudar
também os nordestinos, os gaúchos, os mineiros, os
goianos, os paulistas, os cariocas, e as comunidades
estrangeiras que lá se estabeleceram: árabes, japoneses, alemães, italianos, sírios, etc. Enﬁm, nós somos
uma sociedade plural encravada na Região CentroOeste, que está construindo um Estado promissor,
um Estado que muito orgulho já propicia a seu povo e
certamente vai propiciar ao nosso País.
(Interrupção do som.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – A essas comunidades todas nós queremos agradecer e
saudar, parabenizando-os, juntamente com os irmãos
sul-mato-grossenses.
Parabéns a Mato Grosso do Sul!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com os nossos cumprimentos.
É um momento muito signiﬁcativo aqui para mim.
Primeiro, hoje é meu aniversário e eu quero logo confessar aqui a minha idade, que eu já dei. Eu não sei
a idade de V. Exª, mas eu só tenho 40 anos, estou
fazendo. Porque eu só considero vida depois que eu
me casei com a Adalgisa. Antes eu era assim, ô Suplicy, um pedaço de pau, um gelo baiano, um poste,
mas vieram, em nome do Partido que eu abracei por
decisão e é o meu perﬁl, ....
Pertenci ao PMDB dos meus sonhos. Senador
Azeredo, eu não vejo mais o sonho de Ulysses Guimarães, que está encantado no fundo do mar. E ele,
em 1974, teve coragem de ser candidato a Presidente,
sem ter chance nenhuma, o anticandidato. Não é mais
aquele sonho de Teotônio Vilela. Da sua tribuna, Valter
Pereira, ele disse, Teotônio Vilela, moribundo: “É falar
resistindo e resistir falando”. Não é mais o de Tancredo,
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que se imolou pelo renascer da democracia. E Ramez
Tebet, que nós vimos aqui moribundo. Eu vi esse Partido recusar candidatos, como Requião, extraordinário
Governador do Paraná, Garotinho, Germano.
O meu dia mais triste no PMDB foi quando foi
aclamado Pedro Simon e, depois, o Garotinho – um
grande cara – recuou, depois da greve de fome. Aí Pedro Simon, aclamado, emocionou-se e foi ser candidato.
E ele disse: “Eu só vou se Mão Santa for o meu vice”.
Aí eu disse: “Rapaz, não dá certo. É o Garotinho, ele
já está...” Fomos à Executiva, e eles negaram a Pedro
Simon o direito de ser candidato. Eu não entendo. Um
Partido... Não é aquele. Há V. Exª que ilustra e que dá
uma esperança. E eu quero que volte aquele episódio.
Mas aí eu tive que mudar.
Aprendi com Petrônio Portella, meu Líder Petrônio
Portella. Eu vi, eu estava do lado de Petrônio Portella
quando os canhões fecharam isto aqui, porque ele fez
uma reforma do Judiciário, fez votar, e foi aprovada. E
não agradou. Aí fecharam aqui os Palácios. Eu estava
do lado de Petrônio, e a imprensa foi até ele: “Fecharam o Congresso”. E ele disse: “Este é o dia mais triste
da minha vida”. Eu vi, então, Valter Pereira, que o poder é moral. Aquelas palavras do piauiense Petrônio
Portella. Eles foram reﬂetir e reabriram o Congresso. E
ele disse: “Só não muda quem se demite do direito de
pensar”. Não é? Descartes já tinha dito “Penso, logo
existo”. Então eu pensei num partido com o meu perﬁl.
Meu nome é Francisco, um nome cristão. Ele andava
com uma bandeira “Paz e Bem”. E nós fomos para um
Partido que não é o maior, mas que, em qualidade de
pessoas, me entusiasmou.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu queria só continuar em homenagem a Minas. Ele
nasceu em Minas, do nosso Pedro Aleixo, que ouviu
Azeredo defendendo aqui glórias para dois mineiros
que foram Presidentes, mas que, por injustiças, não
assumiram. Com um, não foi injustiça; foi Deus que o
chamou para o céu: o Tancredo. E o Pedro Aleixo? Por
quê? Porque se negara a assinar o arbítrio, os atos
institucionais.
Então, é esse Partido. E esse Partido tem como
símbolo um peixe. Peixe foi aquilo que Deus – o ﬁlho de
Deus – encontrou para alimentar os companheiros. Ele
tem um slogan: “A fé que remove montanhas”, “Democracia com ética”. Ele tem um programa: a promoção
do homem; o homem em primeiro lugar. Eu, professor
de biologia, aprendi com o primeiro ecologista, Presidente José Nery, do seu Partido. Sófocles: “Muitas são
as maravilhas da natureza, mas a mais maravilhosa
é o ser humano.” E tem uma doutrina. Ô José Nery,
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esse negócio de Esquerda, de Direita... A doutrina é a
cristã. Isto que sempre ﬁzemos: alimentar os famintos,
dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar
os presos, assistir os doentes.
Enﬁm, esse Partido me agrada. Estou emocionado, porque, neste instante, recebo a homenagem e a
solidariedade deles, do grande Líder do Partido. Olhem
aqui a ﬁgura. Pode ser um Presidente da República.
Ele tem uma estampa de Presidente. E o nosso Presidente é um homem de Deus.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
seu ﬁlho é o Deputado Federal mais jovem. Está escrito
no Livro de Deus: “A árvore boa dá bons frutos”.
Valter Pereira com a palavra.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Senador Mão Santa, V. Exª já recebeu os meus cumprimentos. Eu o ﬁz até formalmente: mandei um cartão
cumprimentando-o pelo seu aniversário. Mas eu posso
lhe garantir aqui que, desta tribuna, os votos de todos
os Senadores são para que V. Exª não ﬁque só nesses
40 anos, mas que tenha outros 40 anos pela frente,
porque V. Exª é um homem bom de coração, V. Exª é
generoso por natureza e V. Exª, sempre que sobe a
esta tribuna, irradia simpatia por todos os cantos. E
posso aqui dizer e aﬁançar a V. Exª que, no meu Estado, Mato Grosso do Sul, o nome Mão Santa é largamente conhecido e desfruta de uma grande estima
e de um grande carinho.
Portanto, V. Exª, que comemora o seu aniversário,
ingressa também num partido, um partido de natureza cristã, e tenho certeza de que esse partido ganha
com o seu ingresso. V. Exª haverá de ser muito feliz no
Partido Social Cristão, o PSC.
Meus votos, como seu ex-companheiro de partido, são de que seja muito feliz no PSC.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu
agradeço, mas Deus escreve certo por linhas tortas.
Eu dizia – viu, José Nery? – neste Parlamento
que não tem esse desgaste de político não; e eu citava
o que vi aqui. Deus me permitiu acompanhar... Eu vi
o Brasil chorar. Eu vi, eu vi a morte de Ramez Tebet.
Todo o País, a cidade de Três Lagoas, a sua cidade
natal, o Estado e o Brasil e nós.
Eu vi quando morreu Jonas, do Democratas.
Olha, eu fui em uma caravana de Senadores. Até o
céu chorou. Choveu e ninguém deixou de... O Garibaldi
fez o mais belo discurso de sua vida e eu vi o Estado
todo chorar por Jonas Pinheiro. Eu vi Antonio Carlos
Magalhães, a Bahia e o País todo chorar. Então, eu
faria uma reﬂexão.
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Depois Jefferson Péres, o Amazonas e o País.
Quer dizer, nós políticos só valemos quando mortos?
Não. Eu quero confessar. Eu aqui, eu, há mais de quarenta anos e são justamente os casados... A minha casa
ﬁcou pequena, eu fui ingressando em política. Então,
comemora-se em praça pública há mais de quarenta
anos. E o meu aniversario é treze, é hoje mesmo, mas
12, Nossa Senhora da Aparecida, Dia da Criança, 12
para 13 para cantar o parabéns meia-noite. Ontem, eu
vivi, num bairro que eu criei para os pobres, o bairro
Piauí, a primeira reforma agrária urbana do Brasil. Hoje
é o bairro mais populoso. Mais de 30 mil pessoas cantaram os parabéns. Eu, com a minha família.
Então, é isso. Nós somos ﬁlhos do voto, ﬁlhos da
democracia, e igualmente o Luiz Inácio. Não tem, não.
Nós somos creditados e amados. Ontem, vi o povo da
minha cidade. Então, tenho que agradecer a Deus. E
o povo foi talvez a mais apoteótica dessas comemorações, talvez para dar um gesto de apoio à mudança
que tive para o partido, o partido que é o nosso ﬁel... E
quero dizer que estou aqui e como Cristo: vim para o
partido Social Cristão não para ser servido, mas para
servir, como nos inspirou.
José Nery, Líder do PSOL nesta Casa.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Senador Mão
Santa, pelo Regimento, não se pode apartear o Presidente, mas V. Exª me concede a palavra para que eu
possa manifestar, associando-me a todos os colegas
que o ﬁzeram, e aos brasileiros que ﬁzeram no dia de
hoje, associar-me às homenagens pelo seu aniversário, desejar-lhe parabéns, sucesso, êxito pela sua luta,
sobretudo nesse momento em que V. Exª escolheu um
novo partido para exercer sua militância política, nesse
momento em que se encontra ladeado pelos líderes
do PSC para aqui se somar às homenagens pelo seu
aniversário. Quero dizer que torcemos muito pelo seu
trabalho e sua luta, sobretudo nesse momento em que
o Brasil tem a possibilidade de ter bons e grandes nomes para disputar a Presidência, eu entendi subliminarmente a sua fala fazendo menção à anticandidatura de Ulysses, de Pedro Simon, de outros, entendi
e espero que esteja certo que o senhor também diz
ao PSC que se coloca à tarefa de também poder se
apresentar ao Brasil para ser uma das alternativas na
disputa para Presidência da República. E se assim o
for, quero saudá-lo também por esse motivo e dizer que
o senhor, com a sua energia, sua força, sua vontade,
aqui todo dia nesta Casa irradia para o Brasil a vontade
de construir um Brasil novo, renovado, onde todos e
todas têm o direito ao banquete da vida, à felicidade,
ao bem-estar. E o senhor falava do direito à moradia
e ontem comemorou, me parece, o aniversário num
bairro popular que o senhor criou.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
primeira reforma agrária urbana do Brasil foi feita por
mim. O maior bairro hoje. Agrária urbana, não se faz
nem agrária rural.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Também por
isso quero cumprimentá-lo e quem sabe se o senhor
aceitar este desaﬁo que me parece o senhor oferece
como alternativa ao PSC, o senhor possa incluir entre
seus projetos a meta fundamental de garantir aos 8 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm moradia
digna o direito a moradia, a reforma agrária, a trabalho, educação, saúde. Que seja parte fundamental de
seus compromissos. Parabéns. O senhor, junto com
todos os seus companheiros, agora do novo Partido,
e os piauienses, tem justo motivo para comemorar o
seu aniversário. Muita luz e muitas vitórias em sua
caminhada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu
agradeço os parabéns, a sugestão, mas quero dizer
que sou cristão novo. O Partido tem muitas qualidades, muitos valores. Está aqui o nosso Líder, do qual
orgulhosamente sou liderado, Humberto Leal. Ele representa o nosso Presidente, que é mineiro, e o Everaldo, que é um homem que simboliza aqui a imagem
de Deus, e o seu ﬁlho, Felipe. Então, sou liderado. Falamos como Francisco, o santo, o meu patrono, que
disse: “Onde tiver desespero, leve a esperança”. Esse
Partido é a esperança da democracia no nosso País.
Quero dizer que ﬁco aqui liderado por Humberto Leal,
mas confesso que faço como o apóstolo Paulo: estou
percorrendo o meu caminho, pregando a nossa fé e
combatendo o bom combate.
Chamamos agora para usar da palavra o orador
inscrito, Eduardo Suplicy. Ele é do Partido dos Trabalhadores e representa a grandeza do Estado de São
Paulo. Ele chegou ao Senado graças à austeridade
que teve como Presidente da Câmara de Vereadores
de São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Permita-me, Presidente Mão Santa, expressar
os meus cumprimentos por seu aniversário. Que V. Exª
possa ter, com a sua senhora, Adalgisa, uma noite de
felicidade, bem como com toda a sua família.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
V. Exª pode usar a palavra pelo tempo que entender
necessário, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, uma das premiações que considero mais
bonitas, de maior repercussão positiva como um estímulo às pessoas, em nossa Terra, para realizar ações
benéﬁcas para a humanidade é a concessão do Prêmio
Nobel. Seja, por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz, que
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é conferido pela Academia de Ciências, pelos que são
responsáveis pelo Prêmio Nobel da Paz, na Noruega,
ou como no caso da Academia de Ciências da Suécia
que confere o Prêmio Nobel de Economia e todos os
demais prêmios Nobel de Física, de Química. Este ano
cinco mulheres foram laureadas com o Prêmio Nobel
em diversas áreas.
Como Prêmio Nobel da Paz foi escolhido o Presidente Barack Obama, que me parece uma extraordinária escolha. Alguns ﬁcaram surpresos. “Mas como
assim? Tão cedo?” Ele tem cerca de oito, nove meses,
de mandato e ainda está por realizar tantas coisas e
está havendo guerras ali no Afeganistão, bombardeios
no Paquistão, bombardeios no Iraque, há desentendimentos ali no Oriente Médio, entre a Palestina e Israel,
ainda temos um longo caminho para que efetivamente
haja paz”.
Mas a verdade é que o Presidente Barack Obama,
em seus pronunciamentos, tais como aquele realizado
diante do Portão de Brandemburgo, em 24 de julho,
quando ainda era candidato à presidência, como Senador, perante 200 mil pessoas, ao expressar os seus
objetivos de realização de paz, de extinção dos muros
que separam os que pouco têm dos que nada têm e
por sua vontade tão ﬁrme de construir um mundo em
que os princípios de justiça possam ser assegurados
a todos, para que justamente tenhamos a paz.
Pois bem, eu avalio que a Academia de Oslo, da
Noruega, acertou ao conceder o Prêmio Nobel da Paz
ao Presidente Barack Obama e espero que ele possa
estar à altura em suas ações, inclusive em cooperação
com o Presidente Lula, que tanto tem com ele interagido de forma positiva.
Eu gostaria hoje de ressaltar a importância da
concessão do primeiro Prêmio Nobel de Economia a
uma mulher, Elinor Ostrom, que o dividiu o professor
Oliver Williamson. São dois americanos que receberam
o referido prêmio por seus estudos de governança econômica, que analisam como empresas ou trabalhadores
se associam para resolver problemas provenientes da
competição no livre mercado.
Elinor Ostrom, da Universidade de Indiana, primeira mulher a receber o Nobel de Economia, estuda
como grupos de pessoas conseguem explorar recursos
naturais de forma sustentável, mesmo sem regulação
do governo ou privatização.
Oliver Williamson, da Universidade da Califórnia
em Berkeley, pesquisou como é o processo de decisão dentro das empresas e como, às vezes, isso funciona melhor do que deixar as decisões a cargo do
livre mercado.
Em um momento em que o mundo se vê entre
dois extremos – de um lado, a demonização do livre
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mercado como o causador da atual grande recessão
e, de outro, a opção por grande intervenção do governo para corrigir as deﬁciências –, o prêmio mostra que
há outros agentes e opções que não são nem o livre
mercado irrestrito, nem a enorme expansão do papel
do governo na economia. Segundo o comitê premiador,
essa dualidade mercado-governo é simplista demais
e há outras interações entre outros agentes: “Os dois
pesquisadores nos ajudaram a entender as instituições
fora do mercado, que não são parte do governo”.
O prêmio a Elinor Ostrom, da Universidade de Indiana, causou surpresa, pois ela é formada em ciência
política e é pouco conhecida em círculos econômicos.
O Professor Robert Shiller, professor de Economia em
Yale, observou que isso “é parte da fusão das ciências
sociais”, referindo-se à ciência política e à economia.
“A economia estava muito isolada e esses prêmios de
hoje comprovam que há uma posição mais esclarecida
agora. Nós estávamos muito presos à teoria de que
os mercados sempre são eﬁcientes.” Elinor Ostrom
pesquisou como os recursos naturais, como ﬂorestas,
estoques de peixes, lagos ou a natureza, podem ser
protegidos mesmo sem regulamentação do governo
ou privatização. Sua pesquisa desaﬁou o conceito da
“tragédia dos comuns”, segundo a qual bens comuns
e o meio ambiente são destruídos porque os indivíduos levam em conta apenas os próprios interesses,
sem considerar efeitos negativos de suas opções sobre os outros.
Mas Elinor Ostrom mostrou que, em muitos casos,
grupos de pessoas se organizam e conseguem explorar de forma sustentável os recursos naturais, mesmo
sem intervenção do governo. Isso ocorre porque, com
o tempo, as pessoas formam redes e instituições que
desenvolvem maneiras para lidar com os problemas. Por
exemplo, pescadores de lagostas no Maine se juntam
para regular informalmente a pesca do crustáceo, para
que não haja esvaziamento de estoques. A pesquisa,
disse a Professora Elinor Ostrom, é relevante para lidar
com questões como o aquecimento global.
Já Oliver Williamson, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, recebeu o prêmio por suas pesquisas sobre o processo decisório dentro das empresas,
e porque muitas vezes é melhor deixar uma decisão
a cargo da empresa do que do livre mercado. “Economistas costumavam encarar as empresas como uma
caixa preta, e não olhavam dentro delas”, disse Wiliamson. “Nós abrimos a caixa preta”. Williamson estudou
como as decisões são tomadas dentro da empresa.
A abordagem é diferente do estudo econômico habitual, que encara empresas como entidades únicas
onde o processo decisório é desimportante diante da
decisão em si.
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Segundo Paul Krugman, que recebeu o Nobel
no ano passado, o prêmio deste ano é um reconhecimento para a importância da chamada “nova economia
institucional”, que combina economia, direito, sociologia, ciência política e antropologia para compreender
como as instituições (indivíduos, empresa, mercado e
grupos) surgem, interagem, mudam e como devem ser
reformadas e reguladas. “As tentativas de replicar em
modelos o comportamento das empresas multinacionais se baseia nas idéias de Williamson”, disse Paul
Krugman. No caso de Elinor, “é crucial saber que há
uma maior variedade nas instituições, uma gama mais
ampla de estratégias que funcionam, e não a simples
divisão binária entre indivíduos e empresas”.
Foram interessantes as declarações Elionor Ostrom, que, não sendo economista, mas cientista política, ganhou o prêmio Nobel. Foi agraciada por seu
trabalho sobre sistemas de cooperativas para a exploração de recursos comuns. Ela disse: “Eu aprecio
a honra de ser a primeira mulher a ganhar o prêmio,
mas não serei a última”.
Ela contou que, quando decidiu fazer seu doutorado, em meados da década de 60, foi alertada de
que nenhuma universidade iria contratar uma mulher
para ensinar economia. Mas agradeceu à Universidade de Indiana por ter contrariado as expectativas,
empregando-a.
E é importante que seus estudos envolvem os
regimes de propriedade em cooperativa, que são viáveis e duradouros. Estudou as ﬂorestas japonesas e
os sistemas de irrigação da Espanha e das Filipinas.
Segundo a Professora Ostrom, as soluções convencionais envolvem tanto a regulação centralizada pelo
governo como a privatização do recurso. Ela cita ainda uma terceira maneira de lidar com o uso de bens
comuns, especialmente os naturais: as cooperativas
governadas pelos próprios usuários.
Eu sei, Senador José Nery, que também V. Exª e
o PSOL estimulam as formas cooperativas de produção. Que bom que a ganhadora do Prêmio Nobel de
Economia, Elinor Ostrom, é uma pessoa que estudou
e compreendeu como é que comunidades podem se
organizar e realizar ações que venham a preservar a
natureza, o bem-estar, os próprios animais, às vezes
os peixes, para preservar o desenvolvimento para o
futuro para as diversas gerações, inclusive, quando
se pensa que tantos recursos naturais não são renováveis. Daí a relevância de todos cooperarem com a
visão de perceber o que será melhor para o bem comum de todos.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Nery.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PS0L – PA) –
Os nossos cumprimentos ao Senador Eduardo Suplicy
pelo pronunciamento.
Antes de chamar o próximo orador, vou colocar
em votação alguns requerimentos.
Em votação o Requerimento nº 1.367, de 2009,
do Senador Flexa Ribeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Em votação o Requerimento nº 1.366, de 2009, do
Senador Inácio Arruda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA)
– Convido para usar da palavra o Senador Eduardo
Azeredo, do PSDB de Minas Gerais.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é o ano
do centenário de morte do Presidente Afonso Pena,
primeiro mineiro a exercer a Suprema Magistratura
da Nação.
Recebi do seu bisneto Afonso Augusto Moreira
Pena informações valiosas sobre a história, sobre a
data, sobre o resgate da memória de Afonso Pena, jurista, articulista, político, conselheiro, Ministro do Império,
Presidente do Estado de Minas Gerais, Vice-Presidente
e, posteriormente, Presidente da República.
Em junho deste ano, seu mausoléu foi transferido do Rio de Janeiro para Santa Bárbara, cidade natal
do Presidente, ﬁcando alocado no pátio do Memorial
Afonso Pena, imóvel onde nasceu e viveu. O Prefeito
de Santa Bárbara, um particular amigo, mais conhecido como Toninho Timbira, participou, dando todo o
apoio a essa solenidade do centenário da morte de
Afonso Pena.
Também o Museu da República, no antigo Palácio do Catete, abrigou a Exposição “Afonso Pena – o
Presidente Tico-Tico”, apresentando textos e imagens
do Conselheiro e seu Governo.
Entretanto, creio que também nós parlamentares
devemos prestar homenagem ao Presidente Afonso
Pena no centenário de seu prematuro falecimento,
sobretudo pela biograﬁa que muita honra traz ao povo
de Minas Gerais.
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Afonso Augusto Moreira Pena nasceu em 30 de
novembro de 1847, em Santa Bárbara do Mato Dentro,
hoje Santa Bárbara, Minas Gerais. Como a maioria dos
jovens daquela região, cursou o ensino fundamental
no famoso Colégio Caraça.
De lá partiu para São Paulo, para cursar a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Diplomou-se
em 1870, na turma de Rui Barbosa, Rodrigues Alves,
Joaquim Nabuco e Bias Fortes. Vejam bem quantos
companheiros ilustres teve Afonso Pena.
E apenas um ano depois, obteve o doutorado
com a tese “Letra de Câmbio”. Na universidade, também redigiu vários artigos para a revista Imprensa
Acadêmica.
Abolicionista desde sempre, Afonso Pena correspondeu-se com Castro Alves, seu contemporâneo
de universidade, sobre a questão da abolição da escravatura.
E, como Ministro do Império, teve a chance de
assinar a Lei dos Sexagenários, que libertou os escravos que completavam 60 anos.
Casou-se com Maria Guilhermina de Oliveira
Pena, com que teve nove ﬁlhos. Era amigo de Dom
Pedro II, que sobre ele disse: “O Pena vai longe porque alia extraordinária disposição de trabalho à mais
completa probidade”.
Estava certo o Imperador. Entre outros cargos,
Afonso Pena foi, ainda no Império, Ministro da Agricultura e Viação, Ministro da Guerra e Ministro da
Justiça.
Foi Deputado Estadual em Minas, Deputado Geral
pelo Partido Liberal, Senador, Presidente do Conselho
Deliberativo de Belo Horizonte – o que seria hoje o Prefeito –, Vice-Presidente e Presidente da República.
Vale ressaltar, Presidente José Nery, Srs. Senadores, que Afonso Pena chegou à Presidência do Estado
de Minas Gerais em 1892, por eleição direta. Foram 48
mil votos, praticamente uma unanimidade na época. Foi
dele a proposta de fundação da cidade de Belo Horizonte, designada de capital, no lugar de Vila Rica.
Ainda na Presidência de Minas, fundou a Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais, em Ouro
Preto, da qual foi o primeiro Diretor. Foi professor catedrático de Economia Política e Ciência das Finanças.
A propósito, mesmo como Presidente de Minas Gerais,
Afonso Pena continuava a dar aulas na faculdade.
Também por eleição direta, realizada em março
de 1906, chegou à Presidência da República, obtendo 288.285 votos. Vejam como muda o tempo. Agora,
nós falamos de milhões e milhões. E antes da posse,
o Presidente pôde viajar por vários Estados brasileiros, o que lhe permitiu adotar políticas especíﬁcas
para cada região.
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Seu ministério mesclou experiência, espírito dinâmico, juventude. O historiador Hélio Silva chegou a
descrever que:
No Governo de Afonso Pena se apresentou o
mais belo e o mais sério movimento de renovação política nacional, não só pela idade de seus componentes
mas, sobretudo, pelo fato de que eles representavam
mudança de ideias, mentalidades e ﬁguras.
Aliás, alguns consideram o Governo de Afonso
Pena, ao lado de seu antecessor Rodrigues Alves, um
dos mais realizadores da Primeira República, justamente pela prioridade aos problemas e soluções administrativas em detrimento das meras soluções políticas.
Foram apenas, Srs. Senadores, dois anos, seis
meses e vinte e nove dias de Governo, nos quais couberam importantes realizações, entre elas construção
e reaparelhamento de portos, expansão da rede ferroviária, expansão da rede de comunicação, investimento
em saneamento de saúde, com a criação do Instituto
Manguinhos, atual Instituto Oswaldo Cruz, e a reforma
do serviço de abastecimento do Rio de Janeiro. Incentivo à agricultura, sobretudo à cafeicultura, reorganização
do Exército e da Marinha, regulamentação da situação
de colonos estrangeiros no Brasil, estrangeiros vindos
de vários países da Europa, estabelecimento da Caixa de Conversão, propiciando a estabilidade da moeda, diversas obras no território do Acre, exatamente
consolidando-o como território brasileiro. Elaboração
do projeto do Código das Águas, incluindo a regulamentação da produção hidrelétrica. Ainda: a assinatura do decreto que permitiu a criação dos sindicatos
proﬁssionais e das cooperativas; a reforma do ensino,
pois a instrução pública era preocupação constante de
Afonso Pena. Isso há mais de 100 anos.
Afonso Pena veio a falecer em 14 de junho de
1909, no exercício da Presidência da República. Deixou-nos a lembrança de um estadista, um verdadeiro
estadista. Deixou-nos também os valores maiores de
sua vida: Deus, Pátria, família e liberdade.
Este, Presidente José Nery, é o preito que eu
queria trazer aqui nesta homenagem ao centenário de
morte do Presidente Afonso Pena, o primeiro mineiro
a exercer a Presidência da República.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Nossos cumprimentos ao Senador Eduardo Azeredo,
que traça o perﬁl e a história do Presidente Afonso
Pena, seu conterrâneo das Minas Gerais, por ocasião
do centenário do seu falecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu os
relatórios de gestão ﬁscal dos seguintes Órgãos:
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– Governo Federal (Mensagem nº 145, de 2009-CN;
nº 776/2009, na origem), referente ao período de
janeiro a agosto do exercício de 2009;
– Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de
Justiça (Mensagem nº 147, de 2009-CN; Mensagem nº 151/GP, de 2009, na origem), referente
ao 2º quadrimestre do exercício de 2009;
– Tribunal de Contas da União (Aviso nº 47, de 2009CN; nº 1.146-GP/TCU/2009, na origem), referente
ao 2º quadrimestre do exercício de 2009;
– Senado Federal (Ofício nº 32, de 2009-CN; Ato do
Presidente do Senado Federal nº 376, de 2009,
na origem), referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2009, compreendendo a consolidação
dos dados de setembro/2008 a agosto/2009;
– Câmara dos Deputados (Ofício nº 33, de 2009-CN;
nº GP-O 2.384, de 2009, na origem), referente ao
período de setembro de 2008 a agosto de 2009;
– Tribunal Superior Eleitoral (Ofício nº 34, de 2009-CN;
nº 4.433 TSE, de 2009, na origem), referente ao
2º quadrimestre do exercício de 2009;
– Ministério Público da União e Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios (Ofício nº 35, 2009CN; nº PGR/GAB/1.250, de 2009, na origem),
referente ao período de setembro de 2008 a
agosto de 2009;
– Tribunal Superior do Trabalho (Ofício nº 36, de 2009CN; nº TST.GDGSET.GP 397, de 2009, na origem), referente ao período de setembro de 2008
a agosto de 2009;
– Superior Tribunal Militar (Ofício nº 37, de 2009-CN;
nº 0309/PRES-037/SEPLA-GS, de 2009, na origem), referente ao período de setembro de 2008
a agosto de 2009; e
– Superior Tribunal de Justiça (Ofício nº 38, de 2009CN; nº 835/GP-STJ, de 2009, na origem), referente ao 2º quadrimestre de 2009.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA)
– Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e
será apreciado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.369/2009
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do requerimento nº 1334/2009,
de minha autoria, que trata da tramitação conjunta dos
PLS’s nºs 193/2008, 581/2007 e 586/2007.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Sala das Sessões, Brasília, DF, 13 de outubro de
2009. – Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA)
– A Presidência defere a retirada do Requerimento
nº 1.334, de 2009, nos termos do art. 256, § 2º, I, do
Regimento Interno.
Os Projetos a que se referem continuam a tramitar autonomamente e retornam ao exame da Comissão de Assuntos Sociais e, nos termos do art. 49,
I, do Regimento Interno, à Comissão de Assuntos
Econômicos.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.370, DE 2009
Nos termos do art.º 255, inciso II, alínea c, nº. 12
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que
o Projeto de Lei do Senado nº 176 de 2007, que cria o
Fundo Nacional de proteção aos trabalhadores da Fumicultura (FNF), seja apreciado também pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) por tratar
de matéria no âmbito da sua competência.
Justiﬁcação
Em uma análise preliminar do Projeto de Lei
do Senado nº 176 de 2007, de autoria do Senador
Sérgio Zambiasi, estou plenamente convencido da
inafastável necessidade de que a referida proposição
seja submetida ao crivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, pois
há aspectos relacionados à sua constitucionalidade
e juridicidade que, sem sombra de dúvida, carecem
de avaliação especíﬁca por um corpo técnico especializado.
Ainda que desprovido da intenção de fazer juízo
prévio sobre o mérito, parece-me que há determinados elementos da proposição em tela, em especial a
escolha da espécie tributária contribuição de interven-
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ção no domínio econômico – CIDE, que apontam para
uma provável inconstitucionalidade formal e material,
pois se pretende legislar, pela via ordinária, sobre
matéria que, para todos os efeitos, subordina-se a lei
complementar.
Isto porque o projeto ora em comento visa instituir tributo, da espécie contribuição de intervenção no
domínio econômico, de competência da União, nos
termos do art. 149 da CF, que, por seu turno, estipula
que seja observado o disposto no art. 146, III, transcrito a seguir:
“Art. 146 – Cabe à lei complementar:
..............................................................
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
a) deﬁnição de tributos e suas espécies,
bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;”
..............................................................
Por outro lado, há que se debater sobre uma
provável inconstitucionalidade material da proposição, uma vez que existem fortes indícios de que o
instrumento utilizado, a contribuição de intervenção
no domínio econômico, é inadequado, pois a pretendida imposição tributária não reﬂete as características
constitucionalmente exigidas para a conﬁguração dessa espécie de tributo.
A suspeita acima levantada é agravada pelo fato
da Constituição atribuir natureza de tributo vinculado à
CIDE, já que exige a intervenção da União no domínio
econômico como condição para a sua criação.
Em síntese, a CIDE é constitucionalmente prevista para custear atividade promovida pelo Estado que
resulte em benefício do setor econômico sobre cujos
integrantes incida.
Isto posto, vale perguntar: quem são os contribuintes da contribuição pretendida? Os fabricantes e
importadores de cigarros de fumo, charutos, cigarrilhas
e seus sucedâneos. Que atuação estatal especíﬁca
prevê a proposição relativamente ao aspecto material
da hipótese de incidência, ou seja, a comercialização
de tais produtos, fabricados no país ou importados?
Na prática, nenhuma. Aliás, as hipóteses de incidência
previstas – venda e importação dos produtos – são rea-
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lizadas inteiramente pelos contribuintes, não havendo
qualquer fato vinculado à atuação do Estado. Menos
ainda, atuação estatal que traga ao contribuinte (produtor e importador dos produtos) qualquer benefício,
direto (ex.: incentivo à pesquisa, às exportações, à
modernização industrial, etc.) ou indireto (ex.: repressão à dominação do mercado, preservação da livre
concorrência, etc.), na forma que constitucionalmente
justiﬁcam as contribuições de intervenção no domínio
econômico. Ao contrário, o que pretende a legislação
proposta é criar obstáculo à atividade de tais contribuintes, agravando o preço dos produtos por eles
fabricados, e, supõe-se, diﬁcultando a obtenção de
matéria-prima, confessadamente pretendendo diﬁcultar
sua produção e venda.
Tendo em vista o acima exposto, parece-me claro
que a espécie tributária da CIDE não poderia, a princípio, ser adotada para atingir os objetivos almejados
pelo autor do projeto.
Por ﬁm, entendo que é fundamental avaliar se o
conteúdo da proposição em questão, de certa forma,
também não contraria determinados Princípios Gerais da Atividade Econômica, assegurados no artigo
170 da Constituição Federal, mais especiﬁcamente a
livre iniciativa e a livre concorrência, pois, conforme
reconhecido pelo próprio autor, acarretará gravíssimos impactos às indústrias fumageiras, uma vez que
pretende, em última instância, promover uma política
pública de restrição ao consumo de produtos de tabaco, majorando a carga tributária incidente sobre os
produtos com ele fabricados no país, ou importados,
valendo-se, ademais, para alcançar aquele ﬁm (restrição ao consumo de cigarros e assemelhados), de
incentivos aos produtores de fumo para abandonar
esse tipo de atividade, com o que, diﬁcultar-se-ia a
obtenção do insumo básico indispensável à fabricação
de tais produtos.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 2009. – Senador Antonio Carlos Junior.
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2009
Requeiro nos termos regimentais a oitiva da
CAE – Comissão de Assuntos Econômicas em relação ao PLS Nº 131 de 2001, de autoria do Senador
Geraldo Althoff, que cria o Serviço Social da Saúde
(SESS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem da
Saúde (SENASS), que em seu despacho inicial foi
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distribuído apenas para à CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à CAS – Comissão de
Assuntos Sociais.
Justiﬁcação
A criação do Serviço Social da Saúde (SESS) e
do Serviço Nacional de Aprendizagem da Saúde (SENASS) gera impactos econômicos que demandam a
análise por parte da Comissão especializada da Casa.
Nesses termos, peço o apoio dos Senhores Senadores
para a aprovação deste Requerimento.
Senador Aloizio Mercadante (PT-SP), Líder do
PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Of. SF 2208/2009
Em 9 de outubro de 2009
Exma. Sra.
Senadora Rosalba Ciarlini
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Senado Federal
Senhora Senadora,
Comunico a Vossa Excelência que foi protocolado
na Secretaria-Geral da Mesa requerimento do Senador Aloizio Mercadante, solicitando que o Projeto de
Lei do Senado nº 131, de 2001, seja encaminhado ao
exame da Comissão de Assuntos Econômicos (cópia
em anexo).
Nesses termos, solicito a Vossa Excelência a remessa do referido Projeto, que tramita nessa Comissão,
à Secretaria-Geral da Mesa, para que se possa dar seguimento à tramitação do mencionado requerimento,
uma vez que sua leitura somente poderá ocorrer com
o processado sobre a mesa, nos termos do art. 266
do Regimento Interno do Senado Federal.
“O processo da proposição ﬁcará sobre a
mesa durante sua tramitação em plenário.”
À oportunidade, reitero a Vossa Excelência, meus
protestos de consideração e apreço. – Senador José
Sarney, Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Os requerimentos que acabam de ser lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA)
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
encaminhados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.374, DE 2009
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 216, do Regimento
Interno do Senado Federal, combinado com o art. 50
da Constituição Federal, sejam prestadas informações
pelo Sr. Ministro da Justiça, Dr. Tarso Genro, por intermédio da Funai, sobre notícias de que o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST irá trabalhar
em parceria com o Conselho Indígena de Roraima –
CIR para cultivar arroz na Reserva Raposa Serra do
Sol, em Roraima, conforme matéria do Jornal Folha de
Boa Vista, de 26 e 27 de setembro de 2009.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 2009. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – O
requerimento que acaba de ser lido será encaminhado
à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 465, DE 2009
Altera a Lei nº 9.029, de 13 de abril
de 1995, para incluir entre as práticas discriminatórias e limitativas para efeito de
acesso à relação de emprego, ou sua manutenção, aquelas motivadas por consulta
a cadastro de inadimplentes, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para
efeito de acesso à relação de emprego, ou
sua manutenção, por motivo de sexo, origem,
raça, cor, estado civil, consulta a cadastro de
inadimplentes, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção
ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal.” (NR)
“Art. 2º ..................................................
..............................................................

Terça-feira 14

347

51537

III – utilizar informações constantes de
banco de dados ou cadastro de inadimplentes
para ﬁns de admissão ou rescisão de contrato
de trabalho.
.................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Toda e qualquer empresa, no uso de seu poder
diretivo e assumindo os riscos da atividade econômica,
tem o direito de contratar os candidatos que melhor
lhe convierem, de acordo com as atribuições e competências exigidas para o cargo vago.
A própria Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
estabelece que cabe à empresa e não ao empregado,
assumir os riscos da atividade econômica e, sendo
assim, nada mais justo que lhe conceder o direito de
contratar as pessoas que possam assegurar, através
de suas competências, que a atividade econômica tenha uma ascensão contínua.
A questão está no exercício deste direito, ou seja,
conforme prevê o Código Civil (art. 187), fonte subsidiária do Direito do Trabalho, comete ato ilícito o titular de
um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente
os limites impostos pelo seu ﬁm econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.
O que se pretende com esta proposição é assegurar que os candidatos ao emprego possam competir
em grau de igualdade e imparcialidade e que os princípios atribuídos pela Constituição Federal do direito ao
trabalho, à igualdade, à dignidade da pessoa humana,
bem como o combate a qualquer ato discriminatório,
sejam assegurados nos processos de seleção.
Não é incomum a prática, por parte de algumas
empresas, a estes princípios, assim como a utilização
de meios considerados discriminatórios para a seleção
de candidatos, dentre os quais, a consulta de registros
de débitos junto ao Serasa, Serviço de Proteção ao
Crédito e outros cadastros de inadimplentes.
Se um candidato, inserido no cadastro de proteção
ao crédito e assim penalizado por deixar de honrar com
suas obrigações ﬁnanceiras em razão do desemprego, é desclassiﬁcado à vaga de um novo emprego em
razão do não cumprimento destas obrigações, este
candidato acabará sofrendo uma dupla penalidade,
pois é justamente o novo emprego é que possibilitará
a sua adimplência no mercado.
Há, obviamente, empresas que contestam dizendo
que a consulta de registros de débitos, com utilização
do CPF (junto ao Serasa/SPC), estariam de acordo
com o que prevê o art. 5º, XXXIV da Constituição, que
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assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular.
A grande diﬁculdade das empresas é provar que
interesses são estes, pois se presume que na verdade
o interesse é de evitar que um candidato que tenha
problemas junto ao Serasa ou SPC seja contratado,
já que o Serasa se destina somente a consultas com
o intuito de veriﬁcar a idoneidade de clientes e não de
empregados, o que caracterizaria, portanto, ato de
discriminação.
Em face desta situação e da enorme disputa por
um emprego é que estamos apresentando este projeto
objetivando aprimorar o texto da Lei nº 9.029, de 13 de
abril de 1995, que já proíbe a exigência de atestados
de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência
da relação jurídica de trabalho.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.029, DE 13 DE ABRIL DE 1995
Proíbe a exigência de atestados de
gravidez e esterilização, e outras práticas
discriminatórias, para efeitos admissionais
ou de permanência da relação jurídica de
trabalho, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a
relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo
de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de
proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal.
Art. 2º Constituem crime as seguintes práticas
discriminatórias:
I – a exigência de teste, exame, perícia, laudo,
atestado, declaração ou qualquer outro procedimento
relativo à esterilização ou a estado de gravidez;
II – a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa
do empregador, que conﬁgurem;
a) indução ou instigamento à esterilização genética;
b) promoção do controle de natalidade, assim não
considerado o oferecimento de serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados através
de instituições públicas ou privadas, submetidas às
normas do Sistema Único de Saúde (SUS).
Pena: detenção de um a dois anos e multa.
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Parágrafo único. São sujeitos ativos dos crimes
a que se refere este artigo:
I – a pessoa física empregadora;
II – o representante legal do empregador, como
deﬁnido na legislação trabalhista;
III – o dirigente, direto ou por delegação, de órgãos públicos e entidades das administrações públicas
direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no artigo anterior, as infrações do disposto nesta lei são passíveis
das seguintes cominações:
I – multa administrativa de dez vezes o valor do
maior salário pago pelo empregador, elevado em cinqüenta por cento em caso de reincidência;
II – proibição de obter empréstimo ou ﬁnanciamento junto a instituições ﬁnanceiras oﬁciais.
Art. 4º O rompimento da relação de trabalho por
ato discriminatório, nos moldes desta lei, faculta ao
empregado optar entre:
I – a readmissão com ressarcimento integral de
todo o período de afastamento, mediante pagamento
das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais;
II – a percepção, em dobro, da remuneração do
período de afastamento, corrigida monetariamente e
acrescida dos juros legais.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de abril de 1995; 174º da Independência e 107º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Paulo Paiva.
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
TÍTULO III
Dos Atos Ilícitos
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de
um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente
os limites impostos pelo seu ﬁm econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.

OUTUBRO 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

....................................................................................
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacíﬁca das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
....................................................................................
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
I – homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
III – ninguém será submetido a tortura nem a
tratamento desumano ou degradante;
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem;
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;
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VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva;
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo
de crença religiosa ou de convicção ﬁlosóﬁca ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, ﬁxada em lei;
IX – é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, cientíﬁca e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação;
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de ﬂagrante delito ou desastre,
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráﬁcas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para ﬁns de investigação criminal ou instrução processual penal; (Vide Lei nº 9.296, de 1996)
XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou proﬁssão, atendidas as qualiﬁcações proﬁssionais que a lei estabelecer;
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário
ao exercício proﬁssional;
XV – é livre a locomoção no território nacional
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com
seus bens;
XVI – todos podem reunir-se paciﬁcamente, sem
armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade
competente;
XVII – é plena a liberdade de associação para
ﬁns lícitos, vedada a de caráter paramilitar;
XVIII – a criação de associações e, na forma da
lei, a de cooperativas independem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o
trânsito em julgado;
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XX – ninguém poderá ser compelido a associarse ou a permanecer associado;
XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar
seus ﬁliados judicial ou extrajudicialmente;
XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função
social;
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição;
XXV – no caso de iminente perigo público, a
autoridade competente poderá usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
XXVI – a pequena propriedade rural, assim deﬁnida em lei, desde que trabalhada pela família, não será
objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre
os meios de ﬁnanciar o seu desenvolvimento;
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a
lei ﬁxar;
XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de ﬁscalização do aproveitamento
econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas
representações sindicais e associativas;
XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio temporário para sua utilização,
bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
XXX – é garantido o direito de herança;
XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em
benefício do cônjuge ou dos ﬁlhos brasileiros, sempre
que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do “de
cujus”;
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor;
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
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aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado; (Regulamento)
XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal;
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com
a organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida;
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o deﬁna, nem pena sem prévia cominação legal;
XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneﬁciar o réu;
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
XLII – a prática do racismo constitui crime inaﬁançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,
nos termos da lei;
XLIII – a lei considerará crimes inaﬁançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura
, o tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns, o
terrorismo e os deﬁnidos como crimes hediondos, por
eles respondendo os mandantes, os executores e os
que, podendo evitá-los, se omitirem;
XLIV – constitui crime inaﬁançável e imprescritível
a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a
ordem constitucional e o Estado Democrático;
XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da
lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
XLVI – a lei regulará a individualização da pena
e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
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XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada,
nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito,
a idade e o sexo do apenado;
XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L – às presidiárias serão asseguradas condições
para que possam permanecer com seus ﬁlhos durante
o período de amamentação;
LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o
naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento
em tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns, na
forma da lei;
LII – não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;
LIII – ninguém será processado nem sentenciado
senão pela autoridade competente;
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal;
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;
LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos;
LVII – ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
LVIII – o civilmente identiﬁcado não será submetido a identiﬁcação criminal, salvo nas hipóteses
previstas em lei; (Regulamento).
LIX – será admitida ação privada nos crimes
de ação pública, se esta não for intentada no prazo
legal;
LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem;
LXI – ninguém será preso senão em ﬂagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar,
deﬁnidos em lei;
LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local
onde se encontre serão comunicados imediatamente
ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa
por ele indicada;
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LXIII – o preso será informado de seus direitos,
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
LXIV – o preso tem direito à identiﬁcação dos
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;
LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela
mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem ﬁança;
LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo
a do responsável pelo inadimplemento voluntário e
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário inﬁel;
LXVIII – conceder-se-á “habeas-corpus” sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder;
LXIX – conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
“habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público;
LXX – o mandado de segurança coletivo pode
ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados;
LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
LXXII – conceder-se-á “habeas-data”:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retiﬁcação de dados, quando não se
preﬁra fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para
propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente
e ao patrimônio histórico e cultural, ﬁcando o autor,
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e
do ônus da sucumbência;
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LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuﬁciência
de recursos;
LXXV – o Estado indenizará o condenado por
erro judiciário, assim como o que ﬁcar preso além do
tempo ﬁxado na sentença;
LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente
pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII – são gratuitas as ações de “habeascorpus” e “habeas-data”, e, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania.
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
§ 1º As normas deﬁnidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Atos
aprovados na forma deste parágrafo)
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal
Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado
adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de Assuntos Sociais, cabendo
à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 466, DE 2009
Modiﬁca a Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
–, para autorizar os titulares de contas
a aplicarem até 10% (dez por cento) de
seu saldo em fundos de investimento que
aplicam seus recursos em projetos de exploração de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos líquidos situados na área
do pré-sal.

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20 .................................................
..............................................................
XVIII – sem prejuízo do disposto no inciso XVII, integralização de cotas do FI-FGTS,
permitida a utilização máxima de 10% (dez
por cento) do saldo existente e disponível na
data em que exercer a opção, cujos recursos
deverão ser destinados, exclusivamente, a
investimentos em empreendimentos de exploração e produção de petróleo, gás natural
e hidrocarbonetos líquidos pela Petrobras desenvolvidos na área do pré-sal.
..............................................................
§ 13. A garantia a que alude o § 4º do art.
13 desta Lei não compreende as aplicações a
que se referem os incisos XII, XVII e XVIII do
caput deste artigo.
..............................................................
§ 19. A integralização das cotas previstas
nos incisos XVII e XVIII do caput deste artigo
será realizada por meio de Fundo de Investimento de Cotas – FIC, constituído pela Caixa Econômica Federal especiﬁcamente para
essa ﬁnalidade.
.....................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), disciplinado pela Lei nº 8.036, de 1990, foi
criado para formar uma poupança para os trabalhadores, que poderão dela fazer uso em casos de demissão sem justa causa ou em outras situações que
a Lei especiﬁca. O FGTS é administrado pela Caixa
Econômica Federal (Caixa), que aplica os recursos em
áreas como habitação, saneamento e infraestrutura,
e garante rendimento equivalente a Taxa Referencial
(TR) acrescida de 3% ao ano. Apesar de o rendimento
ser garantido, é muito baixo.
Para aumentar a rentabilidade do Fundo foram
feitas algumas modiﬁcações nos últimos anos. A Lei nº
9.491, de 9 de setembro de 1997, permitiu que até 50%
do saldo existente fosse aplicado em Fundos Mútuos
de Privatização. Isso abriu a possibilidade para que os
trabalhadores passassem a adquirir ações da Petrobras
e da Vale no início dos anos 2000. Mais recentemente,
a Lei nº 11.491, de 20 de junho de 2007, permitiu que
10% do saldo pudesse ser utilizado na aquisição de
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cotas do Fundo de Investimento – FGTS (FI-FGTS), que
tem por objetivo aplicar recursos do FGTS em empreendimentos dos setores de energia e infraestrutura de
transportes, tendo as diretrizes, critérios e condições
estabelecidas pelo Conselho Curador.
O objetivo deste Projeto de Lei do Senado (PLS)
é permitir que os trabalhadores, além dos atuais 10%,
possam investir 10% adicionais no FI-FGTS, desde
que os recursos sejam exclusivamente aplicados em
projetos de exploração e produção do petróleo na área
do pré-sal. Como todos sabemos, as perspectivas de
exploração da camada do pré-sal são excelentes, pois
o petróleo é abundante, de boa qualidade, e os riscos
exploratórios são baixos. Um dos grandes fatores que
podem vir a limitar a exploração da camada do pré-sal
é justamente a falta de ﬁnanciamento.
A possibilidade de os trabalhadores investirem
parte de seu saldo no FGTS em projetos na área do
pré-sal ajuda a solucionar vários problemas. Considerando que o FGTS acumulava um saldo de quase
R$ 180 bilhões no ﬁnal de 2008, a aprovação deste
PLS permitirá à Petrobras ter acesso a ﬁnanciamentos de quase R$ 20 bilhões. Como as perspectivas
são promissoras, a rentabilidade dos investimentos
na área do pré-sal devem ser signiﬁcativamente superiores à remuneração oferecida aos titulares das
contas – 3% ao ano, acrescida da TR (que se situa
próxima de zero neste segundo semestre de 2009).
Por ﬁm, a aplicação de recursos dos trabalhadores
no pré-sal permitirá que os futuros ganhos advindos
da exploração da área sejam mais bem distribuídos
por toda a população.
Tendo em vista o exposto, conto com o apoio de
meus pares para a aprovação deste tão importante e
meritório projeto.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS
poderá ser movimentada nas seguintes situações:
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta,
de culpa recíproca e de força maior; (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)
II - extinção total da empresa, fechamento de
quaisquer de seus estabelecimentos, ﬁliais ou agên-
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cias, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições
do art. 19-A, ou ainda falecimento do empregador
individual sempre que qualquer dessas ocorrências
implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida,
quando for o caso, por decisão judicial transitada em
julgado; (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.164-41, de 2001)
III – aposentadoria concedida pela Previdência
Social;
IV – falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse ﬁm habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta
de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da
conta vinculada os seus sucessores previstos na lei
civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou
arrolamento;
V – pagamento de parte das prestações decorrentes de ﬁnanciamento habitacional concedido no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH),
desde que:
a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses;
c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80
(oitenta) por cento do montante da prestação;
VI – liquidação ou amortização extraordinária do
saldo devedor de ﬁnanciamento imobiliário, observadas
as condições estabelecidas pelo Conselho Curador,
dentre elas a de que o ﬁnanciamento seja concedido
no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois)
anos para cada movimentação;
VII – pagamento total ou parcial do preço de
aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de
interesse social não construído, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº 11.977,
de 2009)
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de
3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;
b) seja a operação ﬁnanciável nas condições vigentes para o SFH;
VIII – quando o trabalhador permanecer três anos
ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do
regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser
efetuado a partir do mês de aniversário do titular da
conta. (Redação dada pela Lei nº 8.678, de 1993)
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IX – extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei
nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;
X – suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada
por declaração do sindicato representativo da categoria proﬁssional.
XI – quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for acometido de neoplasia maligna. (Incluído pela Lei nº 8.922, de 1994)
XII – aplicação em quotas de Fundos Mútuos
de Privatização, regidos pela Lei n° 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de
50 % (cinqüenta por cento) do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.
(Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997) (Vide Decreto nº
2.430, 1997)
XIII – quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for portador do vírus HIV; (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
XIV – quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes estiver em estágio terminal, em razão de
doença grave, nos termos do regulamento; (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
XV – quando o trabalhador tiver idade igual ou
superior a setenta anos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
XVI – necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto
em regulamento, observadas as seguintes condições:
(Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)
a) o trabalhador deverá ser residente em áreas
comprovadamente atingidas de Município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos
pelo Governo Federal; (Incluído pela Lei nº 10.878,
de 2004)
b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal,
da situação de emergência ou de estado de calamidade
pública; e (Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)
c) o valor máximo do saque da conta vinculada
será deﬁnido na forma do regulamento. (Incluído pela
Lei nº 10.878, de 2004)
XVII – integralização de cotas do FI-FGTS, respeitado o disposto na alínea i do inciso XIII do caput
do art. 5o desta Lei, permitida a utilização máxima de
10% (dez por cento) do saldo existente e disponível
na data em que exercer a opção. (Incluído pela Lei nº
11.491, de 2007)

OUTUBRO
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§ 1º A regulamentação das situações previstas
nos incisos I e II assegurar que a retirada a que faz jus
o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na
conta vinculada durante o período de vigência do último
contrato de trabalho, acrescida de juros e atualização
monetária, deduzidos os saques.
§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto no
inciso V, visando beneﬁciar os trabalhadores de baixa
renda e preservar o equilíbrio ﬁnanceiro do FGTS.
§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos
do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido
para um único imóvel.
§ 4º O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de outra transação com recursos do fundo, na forma que vier a ser regulamentada
pelo Conselho Curador.
§ 5º O pagamento da retirada após o período previsto em regulamento, implicará atualização monetária
dos valores devidos.
§ 6o Os recursos aplicados em cotas de fundos
Mútuos de Privatização, referidos no inciso XII, serão
destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a
aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, de que trata a
Lei no 9.491, de 1997, e de programas estaduais de
desestatização, desde que, em ambos os casos, tais
destinações sejam aprovadas pelo CND. (Redação
dada pela Lei nº 9.635, de 1998)
§ 7o Ressalvadas as alienações decorrentes das
hipóteses de que trata o § 8o, os valores mobiliários a
que se refere o parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos, pelos respectivos Fundos, seis
meses após a sua aquisição, podendo ser alienada em
prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez por cento) do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do
produto dessa alienação, nos termos da Lei no 6.385,
de 7 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei
nº 9.635, de 1998)
§ 8o As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização e no FI-FGTS são nominativas, impenhoráveis
e, salvo as hipóteses previstas nos incisos I a XI e XIII
a XVI do caput deste artigo, indisponíveis por seus titulares.(Redação dada pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 9° Decorrido o prazo mínimo de doze meses,
contados da efetiva transferência das quotas para os
Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão
optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. (Incluído pela Lei
nº 9.491, de 1997)
§ 10. A cada período de seis meses, os titulares
das aplicações em Fundos Mútuos de Privatização
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poderão transferi-las para outro fundo de mesma natureza. (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 11. O montante das aplicações de que trata o
§ 6° deste artigo ﬁcará limitado ao valor dos créditos
contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. (Incluído pela Lei
nº 9.491, de 1997)
§ 12. Desde que preservada a participação individual dos quotistas, será permitida a constituição de
clubes de investimento, visando a aplicação em quotas
de Fundos Mútuos de Privatização. (Incluído pela Lei
nº 9.491, de 1997)
§ 13. A garantia a que alude o § 4o do art. 13 desta
Lei não compreende as aplicações a que se referem
os incisos XII e XVII do caput deste artigo. (Redação
dada pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 14. Ficam isentos do imposto de renda: (Redação dada pela Lei nº 11.491, de 2007)
I – a parcela dos ganhos nos Fundos Mútuos de
Privatização até o limite da remuneração das contas
vinculadas de que trata o art. 13 desta Lei, no mesmo
período; e (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
II – os ganhos do FI-FGTS e do Fundo de Investimento em Cotas – FIC, de que trata o § 19 deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 15. A transferência de recursos da conta do titular no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em
razão da aquisição de ações, nos termos do inciso XII
do caput deste artigo, ou de cotas do FI-FGTS não
afetará a base de cálculo da multa rescisória de que
tratam os §§ 1o e 2o do art. 18 desta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 16. Os clubes de investimento a que se refere o § 12 poderão resgatar, durante os seis primeiros
meses da sua constituição, parcela equivalente a 5%
(cinco por cento) das cotas adquiridas, para atendimento de seus desembolsos, autorizada a livre aplicação do produto dessa venda, nos termos da Lei no
6.385, de 7 de dezembro de 1976. (Incluído pela Lei
nº 9.635, de 1998)
§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos incisos V, VI e VII deste artigo, nas operações ﬁrmadas,
a partir de 25 de junho de 1998, no caso em que o
adquirente já seja proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado no Município onde resida,
bem como no caso em que o adquirente já detenha,
em qualquer parte do País, pelo menos um ﬁnanciamento nas condições do SFH. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.197-43, de 2001)
§ 18. É indispensável o comparecimento pessoal
do titular da conta vinculada para o pagamento da re-
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tirada nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III, VIII,
IX e X deste artigo, salvo em caso de grave moléstia
comprovada por perícia médica, quando será paga a
procurador especialmente constituído para esse ﬁm. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)
§ 19. A integralização das cotas previstas no inciso
XVII do caput deste artigo será realizada por meio de
Fundo de Investimento em Cotas – FIC, constituído pela
Caixa Econômica Federal especiﬁcamente para essa
ﬁnalidade. (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 20. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá os requisitos para a integralização das cotas
referidas no § 19 deste artigo, devendo condicioná-la
pelo menos ao atendimento das seguintes exigências:
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
I – elaboração e entrega de prospecto ao trabalhador; e (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
II – declaração por escrito, individual e especíﬁca, pelo trabalhador de sua ciência quanto aos riscos
do investimento que está realizando. (Incluído pela Lei
nº 11.491, de 2007)
....................................................................................
LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga
a Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
LEI Nº 11.491, DE 20 DE JUNHO DE 2007
Institui o Fundo de Investimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FI-FGTS, altera a Lei no 8.036, de 11 de maio
de 1990, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos;
e de Serviços de Infra-Estrutura, cabendo à
última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados
e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
A proposta de Emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeita às disposições constantes dos art.
354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 828 a 837, de
2009, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo
determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com
o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do inciso III do art. 91 do Regimento Interno,
com a redação dada pela Resolução nº 3, de 2009,
do Senado Federal, os Projetos lidos serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco
dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:

Ofício nº 322/2009-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 7 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Turno Suplementar.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão
aprovou o Substitutivo ao projeto de Lei do Senado
nº 303, de 2008, de autoria da Senadora Lúcia Vânia,
que “Autoriza a criação da Agência de Fomento do
Centro-Oeste S.A.”.
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A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Com referência ao expediente que acaba de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que ao Substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado nº 303, de 2008, poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
A Presidência retiﬁca o despacho aposto em 4 de setembro último ao Projeto de Lei do Senado nº 202,
de 2005, a ﬁm de que as Emendas nºs 2 e 3, apresentadas ao referido Projeto sejam examinadas pela
Comissão de Assuntos Econômicos e pela Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária.
Uma vez que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária já se pronunciou sobre as emendas, a
Presidência encaminha a proposição à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República
que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
As matérias vão à Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA)
– O Senador Romero Jucá enviou discurso à Mesa,
que será publicado na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como registra o Presidente da Confederação
Nacional da Indústria, Armando de Queiroz Monteiro
Neto, no Relatório Anual de 2008 do IEL – Instituto
Euvaldo Lodi, este órgão foi criado com o propósito de
ser o duto, para as indústrias, do conhecimento gerado
por universidades brasileiras e estrangeiras.
Ao longo das quatro décadas desde a sua instituição, em 1969, o IEL auxiliou o setor empresarial a
transformar-se em um grande gerador de conhecimento
e indutor de temas próprios para pesquisas acadêmicas. Assim, o IEL responde também pela criação da
necessária ponte entre setores vitais para a dinâmica
social e o desenvolvimento econômico brasileiro, como
a indústria e a universidade.
Logo, foi com muita satisfação que li este substantivo Relatório do Instituto Euvaldo Lodi, que mostra
à sociedade nacional o que realiza a CNI em favor da
formação de melhores e mais capacitados quadros
para a nossa promissora indústria.
Como bem sublinha, na apresentação do documento, o Diretor-Geral do IEL e Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Paulo Afonso
Ferreira, o Instituto tornou-se igualmente imprescindível
para a formação e qualiﬁcação de gestores e empreendedores para a indústria.
Aliás, empreendedorismo e gestão são desde
sempre essenciais para conferir vitalidade, inovação e
prosperidade ao mundo empresarial. E a iniciativa privada, convém lembrar, torna-se cada vez mais imprescindível, como parceira do Governo e da sociedade, para
gerar e sustentar o desenvolvimento social e econômico
de uma nação. Esse papel ganha ainda especial relevância em países como o Brasil, que desponta como
um dos principais mercados mundiais e incrementa
vigorosamente sua inserção internacional.
O relatório que me chegou às mãos merece,
portanto, destaque na medida em que evidencia com
números a importância do Sistema Indústria na formação de recursos humanos em nosso País.
No que se refere a estudantes-estagiários, em
um lapso de apenas 11 anos, entre 1998 e 2008, veriﬁca-se um enorme salto no quantitativo do programa de estágio. Enquanto no ano-base, 1998, o IEL
proporcionou pouco mais de 20 mil estágios, no ano
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passado alcançou a expressiva marca de 106.631 novas colocações.
Apenas em 2008, o programa de estágio contou com a mobilização de 96 escritórios do Instituto
Euvaldo Lodi, 46.926 empresas conveniadas, 10.778
instituições de ensino parceiras e 600 encontros realizados em 22 Estados e no Distrito Federal. Esses
dados conferem ao IEL o título de recordista na inserção de estudantes em empresas.
Com relação às bolsas educacionais, incluídas no
Programa de Iniciação Cientíﬁca para Micro e Pequenas Empresas (Bitec), houve um crescimento sensível
no número de estudantes anualmente contemplados.
Na última edição, em 2008, foram ofertadas cerca de
600 bolsas; um crescimento de 20% em relação a períodos anteriores. Em 12 anos, 3.365 estudantes foram beneﬁciados em todo o País, sendo que 46% das
bolsas destinaram-se a projetos da Região Nordeste,
18% da Sudeste, 16% da Norte, 11% da Sul e 9% da
Região Centro-Oeste.
No que tange ao desenvolvimento empresarial,
o Relatório 2008 do Instituto Euvaldo Lodi revela que
mais de 20 mil gestores e executivos participaram de
cursos promovidos pelo IEL em parceria com universidades do Brasil e do Exterior.
Dando ênfase à política de parceria no campo
da formação de executivos, junto com o Sebrae, até
dezembro do próximo ano, o Instituto deverá capacitar
mais 1.500 gestores. Convênio ﬁrmado em 2008 também com o Sebrae, e com a intervenção do Ministério
da Ciência e Tecnologia, prevê a capacitação em gestão
da inovação, até o ﬁnal do próximo ano, de mais 3.900
empresários e administradores de todo o País.
Outra iniciativa bastante signiﬁcativa em 2008 refere-se ao convênio assinado entre o Sistema Indústria
e o BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento. A meta é melhorar a competitividade das micro e
pequenas empresas de pólos industriais. Em 4 anos,
serão investidos 6,6 milhões de dólares.
Enﬁm, como se vê, a Confederação Nacional da
Indústria, por meio do Instituto Euvaldo Lodi, aderiu
ao conceito de formação permanente e aposta decididamente na era da informação e do conhecimento,
como, aliás, se vem tornando uma feliz rotina na iniciativa privada e na esfera pública brasileira.
Gerar conhecimento e qualiﬁcar quadros, em
articulação com o meio acadêmico nacional e estrangeiro; abrir espaço e transmitir novas habilidades
a milhares de jovens brasileiros; apostar sempre na
inovação. Esta a via segura para proporcionar ainda
maior robustez e competitividade ao formidável setor
industrial brasileiro.
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Parabéns ao Instituto Euvaldo Lodi na celebração
de seus 40 anos, à CNI e a todo o Sistema Indústria.
Parabéns ao Brasil, que conta com lideranças empresariais lúcidas e esclarecidas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da pauta da sessão deliberativa ordinária
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
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: 30-8-2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 12-11-2009
2
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 alíneas “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) Relator revisor: Senador Papaléo Paes
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(Sobrestando a pauta a partir de: 17.09.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 30-11-2009
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 16, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 466, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 16, de 2009, que dispõe
sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados; altera as Leis nºs 9.991, de 24
de julho de 2000, 9.074, de 7 de julho de 1995,
9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848,
de 15 de março de 2004; revoga dispositivos
das Leis nºs 8.631, de 4 de março de 1993,
9.648, de 27 de maio de 1998, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
466, de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia 13-102009)
Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(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.
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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.
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.
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9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2009
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
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.
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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 janeiro 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
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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
emergência de acidentes do trabalho em localidades onde não existe rededo 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
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– 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 Adolescente (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.
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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.
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.
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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.
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°
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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
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).
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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
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33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
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

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 – Complementar (nº 375/2006-Complementar, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a composição
do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus; revoga a
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991;
e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia.

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,
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.
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 Zim-
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mermann), 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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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.

39
43
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.

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 so-
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bre 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,
da Comissão de Constituição e Justiça (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.
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
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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
– 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,
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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.
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 Co-
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missão 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
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.
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59

REQUERIMENTO Nº 527, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2009

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.
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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

56
REQUERIMENTO Nº 545, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
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.
57
REQUERIMENTO Nº 1.093, 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).
58
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim,
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).

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).
61
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009
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).
62
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009
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).
63
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.158, de 2009, do Senador Jefferson
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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).
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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

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).

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.

66
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REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009

REQUERIMENTO Nº 1.239, 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
558, de 2007; e a tramitação conjunta, dividida

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.

OUTUBRO 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.299, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 711, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
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estrutura (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
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 estabele as respectivas
normas de processo e julgamento).
76
REQUERIMENTO Nº 1.305, 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 (José Nery. PSOL – PA) –
Não havendo mais assuntos a tratar, está encerrada
a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 48
minutos.)
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Ata da 181ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 14 de outubro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Serys Slhessarenko, e dos Srs. Mão Santa,
Epitácio Cafeteira, Augusto Botelho e Romeu Tuma
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerrase às 21 horas.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, avisos do Presidente do Tribunal
de Contas da União que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Aviso nº 1.185/GP/TCU
Brasília, 13 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício nº 2.166 (SF), de 7-10-2009, o
qual encaminha autógrafo da Resolução nº 30, de 2009
(SF), que “Autoriza o Estado da Paraíba a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$20,900,000.00
(vinte milhões e novecentos mil dólares norte-americanos), e a recomendação para que o Tribunal de
Contas da União proceda ao acompanhamento da
aplicação dos recursos decorrentes da operação de
crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-023.783/2009-6, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente. – Ubiratan Aguiar, Presidente.
Aviso nº 1.192-GP/TCU
Brasília, 13 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício nº 2.172(SF), de 7-10-2009,
o qual encaminha autógrafo da Resolução nº 33, de
2009 (SF), que “Autoriza o Estado do Rio de Janeiro
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$
39,500.000.00 (trinta e nove milhões e quinhentos mil
dólares norte-americanos); e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-023.777/2009-9, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
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Aviso nº 1.193-GP/TCU
Brasília, 13 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício nº 2.170 (SF), de 7-10-2009,
o qual encaminha autógrafo da Resolução nº 32, de
2009 (SF), que “Autoriza o Estado do Ceará a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$158,620,000.00 (cento e
cinqüenta e oito milhões, seiscentos e vinte mil dólares
norte-americanos), de principal, destinada a ﬁnanciar
parcialmente o ‘Programa Rodoviário do Estado do Ceará – Ceará III’, e a recomendação para que o Tribunal
de Contas da União proceda ao acompanhamento da
aplicação dos recursos decorrentes da operação de
crédito autorizada.”
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-023.784/2009-3, foi remetido à Secretaria-Geral
de controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
Aviso nº 1.194-GP/TCU
Brasília, 13 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício nº 2.168 (SF), de 7-10-2009, o
qual encaminha autógrafo da Resolução nº 31, de 2009
(SF), que “Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no
valor de até US$77,000,000.00 (setenta e sete milhões
de dólares norte-americanos)’ e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada.”
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-023.776/2009-1, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os expedientes lidos, serão juntados
aos processados dos Projetos de Resolução nºs 63,
66, 65 e 64, de 2009, respectivamente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, projetos recebidos da
Câmara dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O Projeto de Lei da Câmara nº 199, de
2009, será apreciado terminativamente, nos termos do
art. 91, § 1º, inciso V, do Regimento Interno, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde poderá
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.
O Projeto de Lei da Câmara nº 200, de 2009 –
Complementar, vai às Comissões competentes.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 67, DE 2009
Altera o art. 7º da Resolução nº 48,
de 2007, para estabelecer limite adicional
às operações de crédito interno e externo
da União.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 7º da Resolução nº 48, de 2007,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso II no caput, renumerando-se o atual como inciso III, e dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:
“Art. 7º ...................................................
..............................................................
II – o comprometimento anual com juros e
demais encargos da dívida consolidada em um
exercício ﬁnanceiro, inclusive os relativos a valores
a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não poderá exceder a trinta
por cento (30%) da receita corrente líquida.
.................................................... ” (NR)
§ 4º Ultrapassado o limite estabelecido
no inciso I ou II deste artigo, a União ﬁcará
impedida de contratar novas operações de
crédito, direta ou indiretamente, até a eliminação do excesso.
§ 5º O limite poderá ser elevado temporariamente, em caráter excepcional, mediante
pleito do Presidente da República ao Senado
Federal, com mensagem acompanhada de
Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda
e do Planejamento.
§ 6º O cálculo do comprometimento a
que se refere o inciso II do caput será feito
pela média anual, de todos os exercícios ﬁnanceiros em que houver pagamentos previstos
da operação pretendida, da relação entre o
comprometimento previsto e a receita corrente
líquida projetada ano a ano.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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Justiﬁcação
O Senado Federal aprovou, em 15 de dezembro
de 1989, a Resolução nº 96, que dispõe sobre limites
globais para as operações de crédito externo e interno
da União, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal e estabelece limites
e condições para a concessão da garantia da União
em operações de crédito externo e interno.
Por outro lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), promulgada em maio de 2000, introduziu normas
de ﬁnanças públicas, conceitos e outros limites voltados
para a responsabilidade na gestão ﬁscal, com amparo
no Capítulo II do Título VI da Constituição.
Com efeito, em dezembro de 2007, o Senado Federal aprovou a Resolução nº 48, que dispõe sobre os
limites e condições para as operações de crédito interno e externo da União. Essa resolução, ao substituir a
citada Resolução nº 96, de 1989, deﬁniu novos limites,
separou a oneração desses limites em face de endividamentos e de concessão de garantias, e atualizou
os conceitos utilizados na deﬁnição dos parâmetros de
controle do endividamento da União, em consonância
com aqueles introduzidos pela LRF.
Todavia, a Resolução nº 48/07 não tratou do parâmetro de controle relativamente aos dispêndios com
os juros e encargos da dívida. Ao assim proceder, não
impôs limites quanto à capacidade de pagamento da
União relativamente às novas operações de crédito.
Assim, propõe-se, com o presente projeto, a inclusão desse limite. Em primeiro lugar, a ﬁxação de limite sobre juros e encargos da dívida consolidada em
relação à receita líquida, para a União, guarda compatibilidade com o tratamento conferido aos demais entes
federados. Não obstante o papel do governo federal
em matéria de políticas monetária e câmbial não se
justiﬁca a inexistência de limite dessa natureza.
Caso a nova contratação implicar a extrapolação
do limite, a União ﬁcará impedida de realizá-la até que
o limite seja restabelecido. Todavia, propõe-se que caberá ao Presidente da República solicitar ao Senado
Federal a competente autorização para, temporariamente e em caráter excepcional, elevar o referido limite,
e, assim, realizar novas contratações.
Cabe lembrar que, no caso de concessão de
garantias, tratamento análogo ao proposto já está
previsto no art. 9º, § 4º, da referida Resolução nº 48,
de 2007. Ademais, a própria LRF prevê hipóteses em
que, excepcionalmente, seja solicitada a alteração de
limites.
Consoante a citada Resolução nº 48, ao reﬁnanciamento do principal não se aplica o limite relativo ao
montante global anual. Logo, pressupõe-se que as des-
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pesas com amortizações referem-se essencialmente à
rolagem da dívida e, assim, em nosso entendimento,
não devem ser incluídas no limite proposto.
A ﬁxação do limite proposto tem como referência
a relação entre juros e encargos da dívida e receita
corrente líquida da União observada a partir do ano
2000, considerando-se especialmente o registrado em
2008 e no 1º semestre de 2009, assim como a tendência declinante da taxa básica de juros. Ressalte-se,
ainda, que o limite proposto para a União corresponde
a 2.6 vezes o limite ﬁxado para os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
Por ﬁm, a ﬁxação desse limite deve ser entendida como mais um elemento no controle objetivo do
endividamento público federal, juntamente com os limites para a dívida consolidada e a dívida mobiliária,
em tramitação nesta Casa.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2007
Dispõe sobre os limites globais para
as operações de crédito externo e interno
da União, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal e estabelece limites e condições para
a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
....................................................................................
Art. 7º As operações de crédito interno e externo
da União observarão os seguintes limites:
I – o montante global das operações de crédito
realizadas em um exercício ﬁnanceiro não poderá ser
superior a 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, deﬁnida no art. 4º;
II – o montante da dívida consolidada não poderá exceder o teto estabelecido pelo Senado Federal,
conforme o disposto em resolução especíﬁca.
§ 1º O limite de que trata o inciso I, para o caso de
operações de crédito com liberação prevista para mais
de um exercício, será calculado levando em consideração o cronograma anual de ingresso, projetando-se
a receita corrente líquida de acordo com os critérios
estabelecidos no § 3º deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às operações de reﬁnanciamento do principal de dívidas e às
operações de concessão de garantias, sendo que o
limite para essas últimas é deﬁnido pelo art. 9º.
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§ 3º As projeções da receita corrente líquida serão
obtidas mediante a aplicação de fator de atualização, a
ser ﬁxado pelo Ministério da Fazenda, sobre a receita
corrente líquida do período de 12 (doze) meses ﬁndos
no mês de referência.
....................................................................................
Art. 9º O montante das garantias concedidas pela
União não poderá exceder a 60% (sessenta por cento)
da receita corrente líquida.
....................................................................................
§ 4º O limite poderá ser elevado temporariamente,
em caráter excepcional, a pedido do Poder Executivo,
com base em justiﬁcativa apresentada pelo Ministério
da Fazenda.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O projeto lido será encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.375, DE 2009
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40 combinado com
o artigo 13 do Regimento Interno do Senado Federal,
com a redação dada pela Resolução nº 37, de 1995,
que seja considerada como desempenho de missão
no exterior, minha participação nos dia 19 e 20 de outubro de 2009, na XX Sessão Plenária do Parlamento
do Mercosul, que se realizará na cidade de Montevidéu, no Uruguai.
Para efeito do disposto no art. 39, comunico que
estarei ausente do País no período de 18 a 21 de outubro de 2009.
Senado Federal, 14 de outubro de 2009. – Senador Sérgio Zambiasi.
REQUIRIMENTO Nº 1.376, DE 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney,
Tenho sido designada por Vossa Excelência para
participar da Sessão do Parlamento do Mercosul, a realizar-se nos próximos dias 19 e 20 de outubro, na cidade
de Montevidéu, no Uruguai, Requeiro, nos termos do
art. 40 do Regimento Interno, licença para ausentar-me
dos trabalhos desta Casa naquele período.
Em cumprimento do que prescreve o art. 39 do
mesmo Diploma, comunico que do dia 18 ao dia 21
de outubro estarei ausente do País.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2009. – Senadora Marisa Serrano.
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REQUERIMENTO Nº 1.377, DE 2009
Senhor Presidente,
Sendo Vice-Presidente do Parlamento do Mercosul, pelo Brasil, requeiro, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, licença para
ausentar-me dos trabalhos da casa no dia 20 de outubro de 2009, quando participarei da XX Sessão
Plenária do Parlamento do Mercosul, na cidade de
Montevidéu, Uruguai.
Comunico, ainda, que atendendo o disposto no
artigo 39, inciso I, estarei ausente do País no período
de 18 a 20 de outubro do corrente ano.
Senado Federal, 14 de outubro de 2009. – Senador Aloizio Mercadante.
REQUERIMENTO Nº 1.378, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 40, do Regimento Interno do Senado Federal, seja considerada como
desempenho de missão parlamentar oﬁcial da Casa,
no exterior, minha participação no período de 19 a 20
de outubro deste, por ocasião da XX Sessão Plenária
do Parlamento do Mercosul, na Cidade de Montevidéu, Uruguai.
Comunico ainda, nos termos do artigo 39 do Regimento Interno do Senado Federal, que estarei ausente do País, no período de 19 a 20 outubro deste,
para participar do supracitado evento.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2009. – Senador Inácio Arruda.
REQUERIMENTO Nº 1.379, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa
para participar da XX Sessão Plenária do Parlamento
do Mercosul, nos dias 19 e 20 do corrente, na cidade
de Montevidéu, Uruguai, conforme OF. P/08/2009 do
Presidente da Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul, Deputado José Paulo Tóffano.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, que estarei ausente
do País no período de 18 a 21 do corrente.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2009. – Senador José Nery, PSOL/Pará.
REQUERIMENTO Nº 1.380, DE 2009
Senhor Presidente,
Fundado no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro licença para ausentar-me dos
trabalhos da Casa nos dias de 19 e 20 de outubro do
ano em curso, para; como membro titular da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul; par-
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ticipar da XX Sessão do Parlamento do Mercosul, a
realizar-se em Montevidéu, no Uruguai.
E, nos termos do art. 39 do Regimento Interno
desta Casa, comunico que estarei ausente do País no
período de 17 a 20 de outubro de 2009 para atender
a missão.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2009. – Senador Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 1.381, DE 2009
Senhor Presidente,
Como membro da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul e indicado que fui para participar da
XX Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, que
se realizará nos dias 19 e 20 de outubro de 2009, na
cidade de Montevidéu, Uruguai, venho solicitar, nos
termos do inciso II, a, do Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida licença para
desempenhar a referida missão.
Esclareço, por oportuno, que estarei dessa forma,
ausente dos trabalhos da Casa naquele período.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2009. – Senador Neuto de Conto, PMDB/SC.
REQUERIMENTO Nº 1.382, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal e do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, a necessária autorização
para participar da XX Sessão Ordinária do Parlamento
do Mercosul, na cidade de Montevidéu, Uruguai, nos
dias 19 e 20 de outubro de 2009.
Informo que estarei ausente do País no período
de 18 a 20 de outubro do corrente ano para participar
do referido evento.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2009. – Senador Geraldo Mesquita Júnior, PMDB/AC.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os requerimentos lidos serão votados
oportunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência lembra ao Plenário que
o tempo destinado aos oradores do Período do Expediente da sessão deliberativa ordinária de amanhã será
destinado a comemorar o Dia do Professor, de acordo
com o Requerimento nº 1.335, de 2009, do Senador
Cristovam Buarque e outros Srs. Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida comemoração.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, pareceres que passo
a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 1.740, DE 2009
Da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 481, de 2009 (nº 22/2007,
na Câmara dos Deputados) que aprova os
textos dos Atos da União Postal UniversalUPU, aprovados em seu XXIII Congresso, em
Bucareste, em 5 de outubro de 2004.
Relator: Senador Wellington Salgado
I – Relatório
Sob análise, nesta Comissão, o Projeto de Decreto Legislativo nº 481, de 2009, proveniente da Mensagem nº 750, de 1º de setembro de 2006, enviada
ao Congresso Nacional pelo Presidente da República, com fundamento no art. 49, inciso I, combinado
com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, conforme
ementa.
Na Câmara dos Deputados, a Mensagem foi
distribuída à Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, que elaborou e aprovou o Projeto de
Decreto Legislativo em análise. A proposição, igualmente, restou aprovada pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania e pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática.
Não foram oferecidas emendas no prazo regimental.
Tratam os acordos encaminhados dos seguintes
atos da União Postal Universal, que entraram em vigor
em 1º de janeiro de 2006: o Sétimo Protocolo Adicional
à Constituição da União Postal Universal, o Regulamento Geral da União Postal Universal, a Convenção
Postal Universal e respectivo Protocolo Final e o Acordo
Referente aos Serviços de Pagamento dos Correios,
todos eles visando a incrementar a prestação universal
de serviços postais de qualidade.
II – Análise
A conveniência e a oportunidade em se incrementar os serviços universais de postagem, bem como os
de comunicação em geral, é inconteste, tanto do ponto
de vista comercial, quanto social. O estreitamento dos
laços comerciais e a existência de grandes comunida-
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des nacionais fora de seus países de origem fazem com
que a eﬁciência, a rapidez e a modicidade dos meios e
veículos de comunicação sejam uma exigência da vida
moderna. Dentre todos, o mais democrático meio de
comunicação continua sendo os correios, salvo melhor
juízo, eis que a inclusão digital em escala universal,
uma meta a ser atingida, esbarra com os fortes bolsões
de pobreza que ainda grassam no mundo.
A União Postal Universal, a segunda organização
internacional mais antiga do mundo, é hoje agência
especializada da Organização das Nações Unidas,
com mais de um século de funcionamento exitoso, o
que reforça suas credenciais como instância de relevo
para a cooperação internacional e a necessidade de
que se envide esforços no sentido de torná-la ainda
mais instrumentalizada para alcançar seus objetivos
de maneira eﬁcaz. É a isso que se propõem os acordos em discussão.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
PDS nº 481, de 2009.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2009. – Eduardo Azeredo Presidente – Relator Wellington Salgado.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, em reunião ordinária realizada nesta data,
aprovou o Relatório do Senador Wellington Salgado
de Oliveira, que passa a constituir Parecer da CRE
favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nº 481, de
2009, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CD).
Assinam o Parecer os Senhores Senadores:
Eduardo Azeredo (Presidente), Eduardo Suplicy,
Pedro Simon, Geraldo Mesquita Júnior, Paulo Duque,
Heráclito Fortes, Flexa Ribeiro, Fernando Collor, Flávio
Torres, Renato Casagrande, Augusto Botelho, Inácio
Arruda, Wellington Salgado de Oliveira, Romeu Tuma
e Tasso Jereissati.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2009. – Senador Eduardo Azeredo, Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DIO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarrete encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Presidente da República
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
....................................................................................
VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
....................................................................................
PARECER Nº 1.741, DE 2009
Da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 658, de 2009 (nº 663/2008, na
Câmara dos Deputados) que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e Governo da República Federal da Alemanha sobre Cooperação
Financeira, de 24 de outubro de 1991, relativo ao Projeto Saneamento Básico Ceará II,
concluído em 28 de junho de 2004.
Relator: Senador Tasso Jereissati
I – Relatório
Com fulcro no art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional a Mensagem nº 29, de 29 janeiro de 2008,
portadora do texto do Ajuste, por Troca de Notas, ao
Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha
sobre Cooperação Financeira, de 24 de outubro de
1991, relativo ao Projeto “Saneamento Básico Ceará
II”, concluído em 28 de junho de 2006.
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Por preceito constitucional, referida mensagem
iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados.
Naquela Casa, ela foi destinada à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que decidiu
pela formulação deste Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 658, de 2009 (PDC nº 663, de 2008, na Câmara). A proposição foi, em seguida, apreciada pelas
Comissões de Seguridade Social e Família (CSSF),
de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC).
Aprovada pelo Plenário da Câmara no dia 6 de agosto de 2009, a proposição foi recebida no Senado Federal
no dia 14 de agosto subseqüente. Distribuída à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em 18 de
agosto de 2009, e foi no dia 10 de setembro, designada
para o Relator que subscreve este parecer, após prazo
regimental sem que tenha recebido emendas.
II – Análise
O instrumento internacional em pauta tem por
objetivo realizar transferências entre os itens de ﬁnanciamentos originariamente previstos nos Acordos
sobre Cooperação Financeira, de 24 de outubro de
1991. Basicamente, consiste na realocação de 7,67
milhões de euros do projeto “Programa de Eletriﬁcação no Interior de Sergipe”, previsto no art. 1º, para o
Projeto “Saneamento Básico Ceará II”, previsto no art.
1º, parágrafo 2º, do acordo. A essa quantia realocada
o ajuste transfere mais 1,02 milhão de euros, oriundos
de reprogramações de recursos, para o mesmo projeto
no estado do Ceará.
Além das transferências mencionadas, o ajuste
estabelece a obtenção de empréstimo para o Governo brasileiro junto ao Instituto de Crédito para a
Reconstrução da Alemanha (Kreditanstlt für Wiederaufbau – KFW), de até 8,67 milhões de euros,
além de contribuição ﬁnanceira não-reembolsável
no valor de 3,00 milhões de euros, ambas as parcelas destinadas ao mesmo Projeto “Saneamento
Básico Ceará II”.
No total, o presente Ajuste ao Acordo de Cooperação
Financeira entre Brasil e Alemanha, de 1991, irá propiciar
cerca de 21,36 milhões de euros ao governo do Ceará para
esse importante projeto de infraestrutura no Estado.
Do ponto de vista do enquadramento infraconstitucional, a proposta está adequada sob os aspectos orçamentário e ﬁnanceiro, com observância dos institutos
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legais pertinente, quais sejam o Plano Plurianual, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, segundo
o parecer do Deputado Ciro Gomes, na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Nesse
sentido ela, se conforma também à Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem, entre outros, o objetivo de evitar
a assunção por ente governamental de novas despesas
não previstas na lei orçamentária.
Cabe registrar neste parecer, reiterando a importância desse repasse internacional, a gravidade da
questão do saneamento básica no nosso País e, em
particular, no Ceará. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatísticas (IBGE), no
Sudeste, 70,0% dos domicílios possuem estruturas
adequadas, com abastecimento de água e coleta de
esgoto por rede geral, coleta de lixo direta ou indireta
e até dois moradores por dormitório; no Norte, essa
proporção cai para 23,7%.
No Ceará, a despeito da precariedade dos índices sanitários em face da realidade do Sudeste e do
Sul, alguns têm apresentado signiﬁcativas melhoria.
A proporção de domicílios urbanos e rurais com água
canalizada aumentou de 21,5% em 1991, para 40,7%
em 2000. A coleta de lixo em domicílios urbanos aumentou a cobertura de 38,2% em 1991, para 66,5%
em 2000. Entretanto, o esgotamento sanitário em domicílios urbanos, apesar de multiplicar sua área de
abrangência de 3,0%, em 1991, para 14,8%, em 2000,
ainda representa um valor abaixo do necessário para
um nível de saneamento adequado.
É nesse quadro que se insere este Ajuste ao
Acordo de Cooperação Financeira Brasil-Alemanha, de
1991, visando a beneﬁciar o Programa de Saneamento Básico Ceará II, o qual promoverá a implantação e
a ampliação de sistema de abastecimento de água e
esgotamento sanitário em distritos e pequenas localidades da zona rural do estado.
De modo especíﬁco, o Projeto “Saneamento
Básico Ceará II” abrange difusamente as regiões da
Bacia do Baixo e Médio Jaguaribe, da Bacia do Banabuiu de da Bacia do Acaraú e Coreaú que foram
selecionadas com bases em critérios objetivos das
necessidades.
Essa iniciativa do Governo Federal, em cooperação com o governo alemão, decerto representa o reconhecimento da importância do que já foi realizado pelas
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administrações estaduais anteriores nessa área, assim
como o que está sendo desenvolvido atualmente.
Não obstante, o mérito reconhecido e aprovado
na Câmara dos Deputados, aquela Casa cometeu um
pequeno lapso na redação do Projeto de Decreto Legislativo de aprovação do tratado.
Eis que, como vimos aqui, o ato internacional em
apreço é um Ajuste por Troca de Notas entre o Brasil
e a Alemanha, ﬁrmado em 28 de junho de 2006, que
modiﬁca o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal
da Alemanha sobre Cooperação Financeira, de 24 de
outubro de 1991.
Já desde a redação original do Projeto de Decreto
Legislativo por seu autor, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em 3 de junho de 2008, fez-se
constar na proposição em sua ementa o art. 1º:
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha sobre Cooperação Financeira, de 24 de outubro de 1991, relativo ao Projeto
“Saneamento Básico Ceará II”, concluído em 28 de
junho de 2004.
Veja-se que o dispositivo equivocou-se no acordo
que estava sendo apreciado que é o Ajuste por Troca de Notas que modiﬁca o Acordo, e não e o próprio
Acordo de 1991, e na data da conclusão do Ajuste,
que foi em 28 de junho de 2006.
Esse deslize se repetiu nas Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania e na de Seguridade
Social e Família. Na Comissão de Finanças e Tributação, o relator, Deputado Ciro Gomes, corretamente
descreveu o ato internacional em seu texto, porém não
foi retiﬁcada a parte dispositiva em seu voto.
E assim, com esse lapso, o projeto de decreto
legislativo foi aprovado na Câmara dos Deputados e
chegou ao Senado Federal. Cuida-se apenas de um
erro formal, cuja correção não precisa ser revista pela
Câmara dos Deputados, mas que precisa ser efetuada
agora, sob pena de o ato ser enviado para a ratiﬁcação
com essa impropriedade.
III – Voto
Ante o exposto, tendo em vista o impacto positivo
desde ajuste ﬁnanceiro para a infra-estrutura do Estado do Ceará e para as condições de sua população,
o voto é pela aprovação do Projeto de Decreto Legis-
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redação que corrigem os lapsos na versão aprovada
na Câmara dos Deputados:
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2009, com as Emendas nºs 1 e 2 – CRE, de redação,
que passa a constituir Parecer da CRE.
EMENDA Nº 1 – CRE

EMENDA Nº 1 – CRE (REDAÇÃO)
Dê-se à emenda do Projeto de Decreto Legislativo nº 658, de 2009, a seguinte redação:
Aprova o texto do Acordo por Troca de
Notas, ao Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha sobre Cooperação
Financeira, de 24 de outubro de 1991, relativo
ao Projeto

Dê-se à ementa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 658, de 2009, a seguinte redação:
Aprova o texto do Ajuste por Troca de Notas, ao Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, sobre Cooperação
Financeira, de 24 de outubro de 1991, relativo ao Projeto “Saneamento Básico Ceará II”,
concluído em 28 de junho de 2006.

EMENDA Nº 2 – CRE (REDAÇÃO)

EMENDA Nº 2 – CRE

Dê-se ao caput do art. 1º do Projeto de Decreto
Legislativo nº 658, de 2009, a seguinte redação:

Dê-se ao caput do art. 1º do Projeto de Decreto
Legislativo nº 658, de 2009, a seguinte redação:

Art. 1º Fica aprovado o texto do Ajuste,
por Troca de Notas, ao Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Federal da Alemanha sobre Cooperação Financeira, de 24 de outubro de 1991,
relativo ao Projeto “Saneamento Básico Ceará
II”, concluído em 28 de junho de 2006.

Art. 1º Fica aprovado o texto do Ajuste por
Troca de Notas ao Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Federal da Alemanha sobre Cooperação Financeira, de 24 de outubro de 1991,
relativo ao Projeto “Saneamento Básico Ceará
II”, concluído em 28 de junho de 2006.

Sala da Comissão, 8 de outubro de 2009. – Senador Eduardo Azeredo, Presidente – Senador Tasso
Jereissati, Relator.

Assinam o Parecer os Senhores Senadores:
Eduardo Azeredo (Presidente), Eduardo Suplicy,
Pedro Simon, Heráclito Fortes, Flexa Ribeiro, Flávio
Torres, Renato Casagrande, Augusto Botelho, Inácio
Arruda, Wellington Salgado de Oliveira, Romeu Tuma
e Tasso Jereissati.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2009. – Senador Eduardo Azeredo, Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, em reunião ordinária realizada nesta data,
aprovou o Relatório do Senador Tasso Jereissati, favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nº 658, de
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem en-
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cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências.
....................................................................................
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os pareceres lidos serão publicados.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Of. nº 212/2009/CE
Brasília, 29 de setembro de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senador Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 42,
de 2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Mauricio Rands, que “Proíbe que uma mesma
pessoa ocupe 2 (duas) vagas simultaneamente em
instituições públicas de ensino superior.”
Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano,
Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.
Of. nº 152/2009-CCT
Brasília, 30 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, 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 100, de 2009, de autoria do
Excelentíssimo Senhor Deputado Clodovil Hernandes
que, “Altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
(Inclui os dubladores nos créditos das obras audiovisuais)”, com a emenda nº 01-CCT.
Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
Of. nº 190/2009/CE
Brasília, 29 de setembro de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 638, de 2007, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Cristovam Buarque, que “Insere o art. 59-A na Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, para dispor sobre a capacitação de
proﬁssionais da educação básica na identiﬁcação de
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efeitos decorrentes de maus-tratos e de abuso sexual
praticados contra crianças e adolescentes,” com as
emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano,
Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com referência aos expedientes lidos,
ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetos de Lei da Câmara nºs 42
e 100, de 2009, e o Projeto de Lei do Senado nº 638,
de 2007, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Expedito.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de me inscrever – fui o primeiro orador – para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Primeiro inscrito para comunicação
inadiável.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Comunicação inadiável, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Segundo inscrito, Senador Flávio Torres.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Senadora Presidente, gostaria também, a exemplo dos
Senadores que me antecederam, pedir uma inscrição
para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Terceira inscrita para comunicação inadiável, Senadora Fátima Cleide.
Primeiro orador inscrito, Senador Paulo Paim,
que cede para que o primeiro inscrito como Líder, Senador Francisco Dornelles, Líder do PP, faça uso da
palavra e, logo de imediato, primeiro inscrito, Senador
Paulo Paim.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Na ausência
de um desses inscritos, V. Exª...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Quarto inscrito, como primeiro suplente, para uma comunicação inadiável, Senador Mão
Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Sei que no seu
coração eu sou o primeiro, mas...
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de fazer uma alternância com a Senadora Fátima Cleide: S.
Exª, parece-me, é a terceira e sou o primeiro; então,
eu passaria a ela a primeira inscrição e eu ﬁcaria com
a terceira inscrição.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Feita a alternância para uma comunicação inadiável: em primeiro lugar, a Senadora Fátima
Cleide; em segundo lugar, o Senador Flávio Torres;
em terceiro lugar, o Senador Expedito Júnior; e, como
primeiro suplente, para uma comunicação inadiável, o
Senador Mão Santa.
Com a palavra, pela Liderança do PP, o Senador
Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, de 1943 a 1997, no período em
que foi estatal, a Vale produziu em média 35 milhões de
toneladas por ano, passando a 165 milhões depois da
privatização e a 221 milhões no período 2001 a 2008.
As exportações se multiplicaram em quase cinco vezes
em valores monetários comparáveis. Os dividendos
pagos à União triplicaram e os impostos pagos aumentaram 22 vezes. Estes números todos ganharam
expressão ainda maior nos anos recentes, a partir de
2001. A Vale empregava 15 mil funcionários em 1997;
hoje, são mais de 62 mil empregos diretos.
No dia da sua privatização, em maio de 1997, a
Vale foi valorizada em 10,4 bilhões de dólares. Quatro
anos depois, em 15 de março de 2001, seu valor era
menor: 9,2 bilhões de dólares. Ou seja, o valor da Vale
manteve-se praticamente inalterável, numa ordem de
grandeza que correspondia efetivamente às percepções do mercado de então.
Hoje, Srª Presidente, a Vale tem um valor de mercado de 115 bilhões de dólares, mesmo depois da crise que derrubou as ações das companhias no mundo
todo. De fato, o preço do seu principal produto teve um
expressivo crescimento desde 2001, multiplicando-se
por 2,8 vezes. Não explica, porém, a multiplicação do
capital da Vale em quase 11 vezes no mesmo período.
Essa valorização deve-se à estratégia de crescimento
da companhia adotada desde 2001 e a eﬁciência de
sua gestão.
Entre 1970 e 2001, o investimento médio da companhia situou-se em cerca de 738 milhões de dólares
por ano a preços de 2008, tendo evoluído para 4,5 bilhões em média nos últimos oito anos, atingindo a cifra
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de 10,2 bilhões de dólares apenas no ano de 2008,
quase totalmente em investimentos diretos.
A Vale se transformou em uma empresa global,
adquirindo empresas não apenas no Brasil, mas também em outros países. Isso não é mau para o País;
ao contrário, fortalece a empresa nacional. Hoje, 84%
dos empregos da Vale estão no Brasil e as compras
de insumos e equipamentos no País cresceram 127%
nos últimos 4 anos.
A Vale não só se preocupa somente com a extração e exportação de matérias primas minerais. Além de
diversiﬁcar sua produção para outros minerais, como
o cobre e o níquel, a Vale investiu pesadamente em
plantas de pelotização que agregam valor à exportação
e, principalmente, vem investindo e induzindo o investimento na produção de aço no País aumentando o valor
agregado de nossas exportações. Nos últimos anos, a
Vale atraiu para o Brasil aproximadamente 17 bilhões
de dólares em novos projetos siderúrgicos.
Srª Presidente, em uma economia de mercado,
é válido a disputa e rotineiro o conﬂito de interesse
nas empresas. Desses conﬂitos, entretanto, não deve
o Governo tomar o partido de quaisquer das partes
envolvidas.
A imprensa tem noticiado que o Senhor Presidente da República desejaria interferir em assuntos
relativos à administração da Vale. Entretanto, o espírito público e o respeito à empresa privada que caracterizam o Presidente Lula não podem conﬁrmar esse
tipo de notícia.
A intervenção do Governo em problemas especíﬁcos de uma empresa privada seria motivo de enorme insegurança para aqueles que desejam investir e
produzir no País.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, Senador Francisco Dornelles.
Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Senadora Serys Slhessarenko, eu quero
só fazer um rápido registro. Já falei sobre este tema
ontem, que é um equívoco daqueles que estão defendendo que se pode retirar R$20 bilhões da contribuição do empregador sobre a folha de pagamento
para a Previdência. Pelo amor de Deus! Isto, sim,
poderá levar, no futuro, a um déﬁcit da Previdência.
Querer que, na reforma tributária da Câmara, sejam
retirados em torno de R$20 bilhões da contribuição
na nossa Previdência para o trabalhador é um equívoco. Eu espero que revejam essa posição aqueles
que a têm; e, naturalmente, claro, faremos aqui um
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bom debate nesse sentido. Se todos dizem que ela
é deﬁcitária, o que eu não acredito, mas como dizem que é, é impossível quem diz que ela é deﬁcitária querer retirar R$20 bilhões das contribuições
do empregador para a Previdência; teremos aí, sim,
um choque de gestão negativo na nossa Previdência pública.
Mas, Sr. Presidente, não é só de má notícias que
a gente vive. Esse é só um preâmbulo ainda, que eu
espero que não se concretize. Quero dizer que hoje,
nas comissões, aprovamos inúmeros projetos. Quero
aqui agradecer, por exemplo, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o relatório da Senadora
Lúcia Vânia e o apoio que recebemos também do Presidente da Comissão Demóstenes Torres e de todos
os Senadores e Senadoras que estavam lá, que, por
unanimidade, aprovaram o projeto de nossa autoria
que trata da contribuição assistencial. Não é nenhum
novo tributo, simplesmente limita, proíbe que mais de
1% não seja fruto de decisões da Assembleia; pode
ser 0%, mas não mais de 1%.
Também ﬁquei feliz de assistir, e poder votar, Senadora Serys, a um projeto que veio da Câmara que
regulamenta a proﬁssão daqueles que trabalham em
academias de beleza, em institutos de beleza, que
pega inclusive os barbeiros; apenas amplia os direitos
desses proﬁssionais. Quando era Deputado, tinha um
projeto nesse sentido; na época, fui derrotado e hoje
tive a alegria de votar favorável ao projeto que veio da
Câmara dos Deputados.
Srª Presidente, faço questão de registrar que, no
Rio Grande do Sul, tem uma banda tradicional de reggae, que completa 20 anos de estrada. Faço o registro
dessa banda gaúcha, Produto Nacional, que completa
20 anos de vida. É uma das mais tradicionais bandas
de reggae do sul do Brasil, uma das maiores do País,
com um estilo próprio e contundente. Através da musicalidade individual de seus integrantes, nasceu uma
sonoridade, Srª Presidente, forte, aliada à voz marcante
do seu vocalista.
A Produto Nacional mantém os princípios básicos
do reggae, porém sintonizada com todas as tendências da música, sem medo de ser ousada. A coragem
marca a letra; suas letras falam do cotidiano, falam da
vida com arte e poesia, da situação política do País;
tratam dos preconceitos, tratam da discriminação, tratam da questão social. Portanto, Srª Presidente, quero
deixar aqui meus cumprimentos a todos os integrantes
da banda e ao produtor cultural Claudiomar Carrasco
Martins. Vida longa a esses verdadeiros lanceiros da
resistência do reggae no sul do Brasil! Vida longa à
Banda Produto Nacional!
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Quero ainda, Srª Presidente, compartilhar com
todos a minha alegria pela aprovação, no dia de ontem,
do projeto de lei que foi fruto da Medida Provisória nº
469, de 2009. Entre outros benefícios, o projeto de lei
de conversão criou um fundo de R$3 bilhões para as
micro, pequenas e médias empresas, e outro que destina R$1 bilhão para os produtores rurais.
Parabéns ao Governo Federal por essa MP,
parabéns ao Relator da MP, Senador Osmar Dias,
pelo brilhante trabalho desenvolvido. Eu sei que ele
pesquisou os projetos dos Senadores que tratavam
do tema.
Eu ﬁquei muito satisfeito porque, nessa MP, Srª
Presidente, senti-me contemplado com dois projetos
de minha autoria: um é o PLS 376, de 2008, em que
crio o Fundo de Financiamento para Micro, Pequenas e Médias Empresas, que atualmente tramita na
Comissão de Assuntos Econômicos, com relatoria do
Senador Jayme Campos, que pediu licença – agora,
vai ser indicado outro Relator; e o PL 39, de 2003, em
que crio o Fundo de Desenvolvimento da Agricultura
e Pecuária, já aprovado no Senado e que está tramitando na Câmara dos Deputados.
As micros, pequenas e médias empresas são
importantíssimas, são lastros fundamentais da economia brasileira. Elas representam 25% do PIB, geram
14 milhões de empregos, ou seja, 60% do emprego
formal no País, e constituem 99% dos seis milhões de
estabelecimentos formais existentes, respondendo por
99,8% das empresas que são criadas a cada ano.
Já a produção rural, tanto a familiar, como a de
grande escala, deve, sim, ser valorizada e priorizada
como política pública. Elas são fortes geradoras de emprego e renda e vêm, ao longo dos últimos anos, sustentando grande parte da nossa balança comercial. Enﬁm,
creio que com essas duas medidas o Governo acerta
mais uma vez, e o País continuará avançando.
Por ﬁm, Srª Presidente, dentro ainda do meu
tempo, quero dizer que ﬁz ontem um pronunciamento
sobre a importância da produção da uva e de seus derivados, como vinho e suco. Dizia eu que estava muito
preocupado com a falta de um apoio mais direto do
Governo para esse setor.
Eu também anuncio com alegria que hoje pela
manhã o Ministro Guilherme Cassel, do MDA, recebeu o
setor da Fecovinho e lá ﬁcou acertado que o Ministério
dará todo apoio a um projeto que eu defendi ontem na
tribuna. É o apoio da Central Cooperativa Nova Aliança, que reunirá cinco pequenas cooperativas numa
grande cooperativa.
Quero aqui destacar os Deputados que estiveram nesse encontro: Paulo Pimenta, Pepe Vargas, Luiz
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Carlos Busato e outros tantos Deputados e Senadores
que mandaram representantes.
Eu dizia ontem que a comercialização do suco
de uva cresceu em torno de 41% e dos espumantes,
20%. Mas dizia também que infelizmente nós pagamos
cerca de 51% do preço do nosso vinho em imposto,
enquanto o Mercosul paga 20%, a Europa paga 18%,
e produtos do mesmo ramo na China praticamente
não pagam nada.
Então, meus cumprimentos ao Ministro Guilherme
Cassel pelo apoio que está dando ao setor da produção
de uva, vinhos e derivados lá do nosso Rio Grande.
Ficou acertada uma nova reunião na semana que
vem, lá em Porto Alegre, provavelmente em Erechim,
com a presença, além do Ministro Cassel, também do
Ministro Tarso Genro.
Era isso, Srª Presidente. Agradeço pela oportunidade. Creio que ﬁquei exatamente dentro do tempo
dos dez minutos com mais dois, como foi acertado, já
que o primeiro orador, Senador Dornelles, falou somente quatro minutos.
Obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
a Senadora Fátima Cleide.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, venho a esta
tribuna na tarde de hoje, Senadora Serys, para informar a este plenário do Senado Federal e também,
principalmente, ao povo do Estado de Rondônia, aos
servidores públicos, que a PEC nº 483, que trata da
transposição dos servidores públicos do Estado de
Rondônia para a folha de pagamento dos servidores
do ex-Território Federal de Rondônia, já tem Relator.
Como bem informou ontem o Senador Valdir Raupp,
S. Exª será o Relator na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Amanhã, ele fará uma reunião em Porto Velho,
com sindicalistas e com a bancada de Rondônia, para
dirimir dúvidas, Senadora Serys, porque, quando a
matéria está quase ﬁnalizada, enﬁm, muitas dúvidas
são suscitadas. Mas queria aqui só informar que as
pessoas que têm dúvida com relação à data de transposição, se é 1987 ou se é 1991, isso, o Senador Valdir
Raupp, no seu relatório – Senador que aqui chega –,
irá tentar, na redação, acertar.
Agora, queria dizer, Senador Raupp, também –
é preciso dizer – que, quando a matéria foi aprovada
aqui, no Senado, e foi para a Câmara, eu ﬁz apelos
aos membros da bancada federal, nossos Deputados,
ﬁz apelos aos dirigentes sindicais para que não mu-
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dassem o texto, porque muitas das mudanças colocadas lá e que são também expectativa dos nossos
servidores serão resolvidas na regulamentação da
matéria. Isso acontecerá após a proposta de emenda à Constituição que garante o direito de isonomia
entre o Estado de Rondônia, Amapá e Roraima ter
encerrado seu processo de votação pelo Congresso
Nacional.
Então, Senadora Serys, o que quero dizer é que
muitas dessas celeumas criadas e muitas das dúvidas
são fomentadas também por opositores nossos. E eu
ﬁco muito tranqüila, porque o nosso papel está devidamente registrado nos Anais do Congresso Nacional,
com relação a essa matéria.
Quero dizer que conﬁo muito no relatório do Senador Valdir Raupp e tenho muita fé de que, logo, logo,
encerraremos o processo com relação à proposta de
emenda à Constituição. E passaremos imediatamente
a tratar da regulamentação dessa matéria.
Senador Raupp, estou falando em uma comunicação inadiável, e a Senadora Serys está ali ...
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Presidente,
eu já ouvi muitos apartes em comunicação inadiável.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Eu
tenho total conﬁança no relatório que V. Exª irá apresentar na semana que vem na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Espero que possamos, o mais breve possível, votar aqui, no plenário do Senado Federal,
essa matéria para encerrá-la e dar início ao processo
de regulamentação da emenda constitucional.
Mas queria também informar, Senadora Serys,
que, na semana passada – eu tenho muita diﬁculdade
de chegar à tribuna do Senado e por isso as notícias
são um pouco atrasadas –, nós tivemos uma audiência
pública na Assembleia Legislativa de Roraima, da qual
o Senador Valdir Raupp também participou. A audiência foi convocada pelo Deputado Professor Dantas,
com apoio do nosso mandato, para discutir as obras
de infraestrutura no Estado de Rondônia e também a
ponte sobre o rio Madeira, que ﬁca na cidade de Porto
Velho e que faz a ligação da BR-364 com a BR-319,
ligando a cidade de Manaus. O projeto dessa ponte
tem origem no ano de 1997/1998, quando ainda era
governador o hoje Senador Valdir Raupp. Muito se tem
falado, muito se tem discutido sobre ela no Estado de
Rondônia.
Em função da demora para que sejam iniciadas
as obras da ponte sobre o rio Madeira, essa ponte já
caiu um pouco no descrédito da população. Mas nós
entendemos ser necessária essa obra para impulsionar o desenvolvimento tanto de Porto Velho quanto de
Manaus e de todas as cidades que estão no percurso
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da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, no Estado
do Amazonas.
Nós temos hoje o compromisso do Dnit em fazer
as mudanças necessárias no projeto arquitetônico, no
projeto executivo, até porque o rio Madeira é muito especial. Quem o conhece sabe das diﬁculdades para
se fazer um projeto para aquele rio.
Discutimos isso na audiência pública. Discutimos
também a ponte sobre o rio Madeira, na Ponta do Abunã, que liga o Estado de Rondônia ao Estado do Acre.
Inclusive, quero aqui dizer, Senadora Serys, que nós
temos saídas já garantidas em todas as fronteiras do
Brasil para a Bolívia, para o Peru, com o comprometimento do Presidente Lula em fazer as pontes. Mas,
dentro do Brasil, nós temos ainda dois Estados que
são ligados através da utilização de balsas: Rondônia
e Acre. Então, nós precisamos, imediatamente, resolver também o problema da ponte do rio Madeira na
Ponta do Abunã.
Discutimos também a necessidade de colocar
essa obra da ponte do rio Madeira sobre o Abunã e
a BR-425 no PAC, uma vez que a outra ponte do rio
Madeira já está no PAC, já tem recursos, mas tem
problemas no projeto. Em função disso, decidimos,
naquela audiência, fazer uma reunião com o Tribunal
de Contas da União na quarta-feira, dia 21. Na oportunidade, participarão, além do Prefeito de Porto Velho,
os Deputados, o Presidente da Assembleia Legislativa
e uma comitiva representando a Assembleia Legislativa, os representantes do Estado na bancada federal
e também os técnicos do Dnit.
De forma que considero muito importante que
tenhamos o compromisso do Governo do Presidente
Lula, principalmente da Ministra Dilma, em incluir no
Programa de Aceleração do Crescimento – e já ﬁzemos
essa solicitação – tanto a BR-425, que liga a BR-364 à
fronteira do Brasil com a Bolívia, na cidade de GuajaráMirim, onde também o Governo Federal já está iniciando
os projetos para construção da ponte binacional BrasilBolívia, quanto a ponte sobre o rio Abunã.
Era isso, Sr. Presidente, Senador Mão Santa.
Agradeço a condescendência com o tempo.
Durante o discurso da Sra. Fátima Cleide,
a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Consultando a lista de oradores inscritos, o Senador
Francisco Dornelles usou da palavra como Líder do PP
e era o 13º inscrito. Houve uma cessão para a Senadora Serys Slhessarenko, com a bondade, a compre-
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ensão, o cavalheirismo do Senador Neuto De Conto
que estava na frente.
Em consideração ao Dia dos Professores, que
será comemorado amanhã, a Senadora Serys Slhessarenko representa, com muita grandeza, as belas
professoras do meu Brasil.
V. Exª, então, além de usar da palavra como Senadora do Partido dos Trabalhadores, representando
o Mato Grosso, representa também as professoras
nesta Casa.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigado, Presidente, obrigado, Senador
Neuto De Conto pela cessão do lugar.
Senador Mão Santa, realmente amanhã é o Dia
dos Professores e das Professoras. Eu estou Senadora, mas, em sala de aula, eu tenho 26 anos, com
giz na mão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu pensava que a senhora tivesse 25 anos de idade,
eu não compreendo...
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – São vinte e seis anos de professora em sala
de aula. Como professora, tenho mais tempo, porque
depois que fui para a política não pude mais estar em
sala de aula.
Como amanhã não vai ser possível fazer o pronunciamento, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
hoje estou aqui para falar um pouco do Dia do Professor e da Professora.
Nesse dia, sempre temos uma oportunidade de
reﬂetir mais intensamente sobre essa que considero
uma das mais nobres proﬁssões. Todos estão marcados, por toda a sua vida social, pela presença do educador ou da educadora. Nossos ﬁlhos e ﬁlhas, netos
e netas sempre encontraram na ﬁgura do educador
e da educadora caminho seguro e consistente neste
enfrentamento duro pelo mercado de trabalho.
É realidade, é certeza, Sr. Presidente, que poucas
outras ocupações têm uma função tão fundamental
para garantir a qualidade de nossa vida social quanto
a dos professores e das professoras. A responsabilidade desses proﬁssionais é muito grande, pois a eles
entregamos nossos ﬁlhos, nossas crianças, desde
muito cedo, e o que serão essas crianças no futuro
está, em grande medida, em suas mãos.
Costumo dizer que não devemos usar a frase
“criança e jovem são o futuro do Brasil”, pois criança
e jovem são o presente do Brasil. Se tiverem educação de qualidade, saúde, proteção, se os pais tiverem
trabalho, aí sim, eles terão um futuro assegurado e os
adultos também.
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Muitas vezes levamos nossas crianças às escolas
ainda dormindo, com uma lista de recomendações: lista
de medicamentos que podem tomar, de alimentos que
podem comer, o que pode dar alergia e tantas outras
recomendações de mães e pais que somos. Nessa
lista que entregamos a eles vai também a tarefa de
transmitir boa parte dos valores e da bagagem cultural
que acumulamos.
Por isso é fundamental a orientação segura de
bons professores, bem preparados no contexto sociocultural em que vivemos. Aumenta muito a importância
dos professores e professoras, principalmente os que
trabalham com crianças do Ensino Fundamental. Repito, Sr. Presidente, essa responsabilidade ultrapassa
os limites dos meros currículos.
Com os pais cada vez mais ocupados e ausentes
por uma sobrecarga de trabalho intensa, o professor
e a professora ganham fundamental importância para
nossas crianças, pois, além de serem aqueles que
lhes ensinarão conhecimentos especíﬁcos – matemática, português, computação, geograﬁa, história
etc –, serão também aqueles que lhes vão ensinar
sobre a vida.
Fiz questão de prestar uma justa homenagem
em meu pronunciamento de hoje a todos professores
e a todas professoras, destacando a linda história da
Professora Maria Auta, lá da cidade de Alto Taquari,
em meu Mato Grosso. Aliás, ontem eu ﬁz esse pronunciamento. Ela cuidava da escola como se fosse
sua casa, zelando, limpando, fazendo a merenda e
ensinando.
É bom pensar que qualquer proﬁssional de qualquer área, um engenheiro, por exemplo, se não tivesse
sido alfabetizado, lá no começo de sua vida, pela professorinha tranquila, humilde, e que teve a paciência de
ensinar-lhe ler, escrever, comportar-se, não tivesse ele
aprendido em toda sua vida escolar com vários outros
professores nos diversos graus de sua escolaridade,
seria ele engenheiro hoje?
Registro que agora, nesta semana em que se
comemora o dia do professor, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (Sintep) do meu Estado de
Mato Grosso participou da 7ª Conferência Nacional de
Educação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), evento que ocorreu entre
os dias 9 e 11 de outubro, aqui, em Brasília.
O objetivo dessa Conferência, Sr. Presidente,
foi consolidar a posição dos educadores sobre a
construção do Sistema Nacional Articulado de Educação (SNE) e do novo Plano Nacional de Educação
(PNE). Esses temas também serão debatidos durante
a Conferência Nacional de Educação (Conae), que
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será realizada pelo Ministério da Educação em abril
de 2010.
Para a Secretária-Geral do Sintep/MT, Vânia Miranda, este é um momento de preparação, em que
as discussões darão embasamento para a realização
das conferências estaduais que antecedem o Conae.
Entre os assuntos debatidos, estão o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb)
e a valorização proﬁssional. São temas recorrentes
na luta sindical e que fazem parte da pauta por uma
educação de qualidade.
Além da secretária-geral, representaram o Sintep/
MT a Vice-Presidente da entidade, Jocilene Barbosa; o
Secretário de Políticas Educacionais, Henrique Lopes; o
Secretário de Redes Municipais, Alex Ferreira da Cruz;
a Secretária de Funcionários da Educação, Guelda
Cristina de Oliveira Andrade; e a Diretora Regional do
Polo Oeste II, Lúcia de Lourdes Gonçalves.
O Sintep de Mato Grosso é um dos mais aguerridos do Brasil e luta incansavelmente pela implementação do Piso Salarial Proﬁssional Nacional (PSPN) de
R$1.132,40, valor reajustado a partir do piso estabelecido pela Lei nº 11. 738, sancionada pelo Presidente
Lula em julho do ano passado.
Costumo falar, Sr. Presidente, assim como V. Exª,
Senador Mão Santa, e os Srs. Senadores aqui presentes, sobre a importância da educação. Não temos dúvida disso. Mas costumo dizer que qualquer um de nós
pode formar um ﬁlho aos 20, 22 anos, advogado, por
exemplo. Ele pode fazer um concurso, entrar na área
jurídica e sair ganhando um salário de R$18 mil, R$20
mil ou mais de R$20 mil; um jovem com 20, 22 anos
que se tenha formado em Direito. Citei só um exemplo. Ele pode fazer um concurso na área da Justiça e
sair com salário de R$20 mil ou mais. E um professor,
uma professora, Senador Mão Santa, que ensinou
esse jovem as primeiras letras, as primeiras contas,
e todos os outros que o ensinaram a posteriori, mas
principalmente aquele que lhe ensinou as primeiras
letras não ter direito a receber R$1 mil – um mil reais? Às vezes, com 20, 25 anos de proﬁssão, Senador
Mão Santa? É muito injusto; é muito injusto! E é essa
a justiça que temos que procurar e é essa a justiça na
qual temos que insistir. E o Piso Salarial Nacional é o
mínimo, o mínimo de justiça que deve ser consagrado
aos nossos proﬁssionais da educação. A Lei nº 11.738
foi sancionada pelo Presidente Lula, em julho do ano
passado, e tem que ser cumprida.
Outra reivindicação do sindicato são os Planos
de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) que incluam
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todos os proﬁssionais que atuam no ambiente escolar,
além do aumento de oportunidades para sua proﬁssionalização e qualiﬁcação.
A Central Sindical Internacional (CSI), principal
organizadora da campanha mundial pelo Trabalho Decente, estabeleceu como foco deste ano o combate à
crise e a defesa sindical para a recuperação da reforma econômica.
Quero dizer que apoio a luta do Sintep de Mato
Grosso e de todos os proﬁssionais da educação nessa
busca por: Piso Salarial Proﬁssional Nacional (PSPN)
de R$1.132,40; horas/atividades para todos os proﬁssionais, conforme estabelece a Lei nº 11.738/2008.
Fui Secretária de Estado de Educação, já há muitos anos, em Mato Grosso, e estabelecemos não 30%
de hora/atividade, mas 50% de hora/atividade. Isso foi
possível ser implantado, foi implantado, e o Estado de
Mato Grosso não foi à falência. Ao contrário, aí ele começou um processo realmente muito seguro, que hoje
avança a passos cada vez mais largos em conquistas
para os proﬁssionais da educação.
Um outro item é o concurso público para preenchimento de todos os cargos livres nas redes municipais e estadual; e Plano de Cargos, Carreiras e
Salários (PCCS) que inclua todos os proﬁssionais da
educação.
Eu não poderia também deixar de parabenizar
nesta data o atuante Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/
MT), o companheiro Gilmar Soares Ferreira. Em nome
dele, abraço todos e todas por ele liderados.
Como podemos ver, lá em Mato Grosso, para
nossa revolução, não faltam revolucionários ou revolucionárias dessa causa. E a mulher tem papel de
destaque na nossa luta. Aplaudo com entusiasmo
a Reitora da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), a Profª Drª Maria Lúcia Cavalli Neder, que
trabalha na Universidade de Mato Grosso desde 1973.
É uma grande ﬁgura humana e uma grande amiga. Parabéns, Professora, e que sua gestão continue vitoriosa! E peço que transmita a todos e a todas colegas da
UFMT, do mais humilde ao mais graduado, meu forte
abraço por esta data.
Em qualquer país de qualquer parte deste Planeta, é fato que o grau de desenvolvimento social só
se atingirá coma educação. Todas as sociedades mais
bem sucedidas, em termos de IDH elevado, social e
econômico, tiveram que enfrentar com determinação
política além de muito, muito dinheiro, sua revolução
educacional. Quem ainda não fez esse enfrentamento,
preferindo o descaso com a educação, está atrasando
em muito sua revolução educacional.
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Felizmente, Sr. Presidente, este nosso imenso
Brasil está se despertando para a educação de seu
povo, e embora estejamos ainda distantes da valorização ideal do professor e da professora, já almejamos
passos largos na nossa revolução educacional. Sabemos do esforço do nosso Ministro Fernando Haddad, da
nossa Ministra Dilma Rousseff e do nosso Presidente
da República. Todos sabem que a educação tem que
ser valorizada e que, para termos educação de qualidade, precisamos valorizar os professores.
Como educadora que sou – estou Senadora –,
sei da necessidade de condições mínimas para o desempenho da função docente, e o estímulo ao educador é fundamental, desde o salário até a condição
física da escola.
Por isso, penso que estamos avançando nessa
luta. Aprovamos aqui, no Congresso Nacional, a Lei do
Piso Salarial, que é a valorização do trabalhador, criando esse piso para os proﬁssionais do magistério.
Reputo essa conquista como fundamental, pois
essa lei garante que os gestores públicos não poderão ﬁxar salários iniciais inferiores ao Piso Salarial
Nacional. O projeto prevê ainda que os Estados e os
Municípios que necessitarem de ajuda para honrar o
piso terão condições de buscá-la junto à União ou ao
Estado. Além do mais, terão até 2010 para ajustar-se
e implantar deﬁnitivamente o novo piso.
Outro avanço foi a aprovação da Medida Provisória nº 456, chamada MP da Alimentação Escolar, que
garantirá, além de alimentação e transporte público para
o ensino básico, bolsas de aperfeiçoamento para trabalhadores da educação e dinheiro direto nas escolas,
que destina recursos para obras de manutenção.
Os professores e os proﬁssionais da educação
terão acesso a bolsas de estudo e pesquisa, além do
FNDE, e o Sistema de Universidade Aberta do Brasil
(UAB) no campo de abrangência dos mesmos incentivos de formação inicial e continuada. É fundamental
termos professores cada vez mais capacitados, atualizados e especializados nas escolas públicas, em
especial nas municipais, fortalecendo o ensino público e gratuito.
Não é apenas com salário que devemos valorizar
os professores, mas é dando condições de trabalho que
podemos incluir capacitação e formação continuada,
atualização, reciclagem, essenciais para o desenvolvimento da educação. Nesse mesmo sentido, o dinheiro
direto na escola resolve um problema crônico do ensino
público: a degradação física das escolas. Com esse
programa, aqueles reparos como reposição de material, enﬁm, tudo aquilo que está ligado à rotina diária
da escola será feito de forma rápida, conforme as ne-
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cessidades, resolvendo de vez o problema. É garantir
maior atenção ao dia a dia do professor.
É importante, senhores e senhoras, que reﬂitamos sobre isso hoje, no Dia do Professor, porque,
justamente, a peça-chave no processo educativo é,
naturalmente, o professor. Poderemos investir rios de
dinheiro construindo os melhores prédios para abrigar
nossas escolas, equipá-las com os mais modernos
equipamentos, dotá-las de verbas regulares, segurança, conforto, mas, se não colocarmos nas salas de
aula professores talentosos, bem formados, estimulados e estimulantes, não mudaremos substantivamente
nossa situação.
Enﬁm, a vida real, Sr. Presidente, exige dos governantes e da classe política ações reais, e é isso que
estamos ﬁnalmente fazendo e haveremos de continuar
a fazer cada vez mais, muito mais.
Então, valorizar o professor, certamente, envolve
muitas dimensões, mas começa pelo mais básico, que
é o salário que recebem.
Por isso, comemorei quando vi aprovada por
esta Casa, pela unanimidade, aliás, de todos os Srs.
Senadores e Srªs Senadoras, a criação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(Fundeb), que é o que garante recursos inclusive para
a melhoria salarial da categoria dos professores.
Parabenizo todos professores e professoras.
Muito obrigada pelo trabalho que realizam, pelo
esforço incansável e, muitas vezes, movidos quase que
exclusivamente pelo idealismo, em benefício do nosso
futuro, que são nossas crianças e nossos jovens.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com os nossos cumprimentos, essa foi a Senadora
Serys Slhessarenko, que fez uma homenagem antecipada aos professores. Quis Deus eu estivesse presidindo esta sessão! Serys, é uma lástima, e advirto
nosso Presidente da República: este País não vai bem,
vai bem mal.
Ô, Papaléo, temos uma vida, somos os pais da
Pátria. Na Universidade Federal do Ceará, onde o
Flávio Torres representa os professores, nos anos da
revolução prenderam o Professor Serra, de Fisiologia.
Diziam que ele era comunista. Eu era monitor, Papaléo, e passei a dar as aulas de Fisiologia Vegetativa.
Aluísio Pinheiro era professor catedrático. Rebocaram
outros professores de Anatomia, mas ele era cirurgião.
Então, essa foi a oportunidade que Deus me deu de
me expressar.
Professor Flávio Torres, quando terminei o sexto
ano da faculdade, ô Papaléo, em 1966, disseram: “Está
aqui, Morais. Se você quiser ser nomeado assistente
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agora...”. Aí, ele foi de uma honradez e de uma honestidade e disse o seguinte, Papaléo: “Sou professor de
Fisiologia”. Era o Morais, não tinha nada de Mão Santa.
E disse: “Está aqui a sua nomeação. Você me ajudou
em um período difícil”. Eu era monitor. Manassés, o
maior reitor, hoje, da universidade brasileira, está em
São Paulo, servindo a educação. Ele foi reitor da universidade estadual e estava abaixo de mim. Eu era
monitor mais velho do que ele. Aí, o Professor Aluísio
Pinheiro aﬁrmou: “Quero lhe dizer uma coisa. Meus alunos de Cirurgia estão todos bem. Ganho mal e ainda
sobrevivo porque sei fazer eletrocardiograﬁa”. Naquele
tempo, professor de Fisiologia podia fazer esse exame;
hoje, é o especialista que o faz. Olhe, pensei e fui ser
cirurgião. Isso ocorreu em 1966, Papaléo.
E o professor do Brasil? Estamos aqui, no Senado, e somos os pais da Pátria. Então, quero ensinar ao
Luiz Inácio: o País vai bem mal.
Papaléo, Pedro II, que era sábio, deixava a coroa e
o cetro e vinha ouvir os Senadores. Então, é meu dever
dizer ao Luiz Inácio que fui Prefeito e que, de repente,
fui convidado a ir à Alemanha. Existia uma multinacional, na minha cidade, da Merck Darmstadt. Atentai bem,
Professor Flávio! Fui convidado da Darmstadt, que, no
Piauí e no Maranhão, extraía do jaborandi a pilocarpina
para tratamento oftalmológico, de glaucoma. Eu estava
na Alemanha, convidado da Darmstadt, da Merck, empresa de medicamentos, e, quando vi, meu cicerone
era o Professor Basedow. De quando em quando, o
Professor Basedow, que era diretor químico da Merck,
quando o trânsito estava obstruído, dizia: “Professor
Basedow!”. E aí davam um jeito. No restaurante, ele
dizia “Professor Basedow” e ganhava a melhor mesa.
No teatro, ele dizia: “Professor Basedow”. Aí perguntei,
Papaléo: “Mas vem cá, Basedow, o senhor não é diretor
químico da Merck?”. Ele disse: “É, mas fui professor
antes de sê-lo. Fui professor de Química na Universidade de Heidelberg. Fiz concurso e, hoje, sou diretor,
realmente. Ganho muito como diretor de Química da
Merck, mas o título mais honroso é o de professor. Por
isso, digo que sou o Professor Basedow. Sou professor
de Heidelberg. Para poder usar esse título, uma vez
por semana, dou aula de Química”.
Professor é o título mais honroso! O homem poderoso, diretor químico da Merck Darmstadt, abdicava
de dinheiro, para usar desse título. Sou testemunha
disso. E, se compararmos isso com o que acontece
hoje – Flávio Torres, quis Deus que V. Exª subisse à
tribuna –, veremos que é uma vergonha, Luiz Inácio,
que é uma lástima não este Senado, mas o Governo
de V. Exª.
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Somos os pais da Pátria. Falo orgulhoso pela satisfação no cumprimento da minha missão. Aprovamos
para as professoras do PT um piso de R$960,00. Há
vários e vários anos, esse projeto está parado naquela Casa, na Câmara Federal, onde o próprio Luiz Inácio disse que havia trezentos picaretas. Aprovamos o
piso de R$960,00! Eu faria a seguinte pergunta, com
a coragem que um Senador tem de ter – e eu a tenho;
sou pai desta Pátria –: quanto ganha um magistrado?
Quanto ganha um desembargador? Quanto ganha um
juiz? Aprovamos R$960,00! E não se transforma em
lei o piso para a professora? Luiz Inácio, isso é uma
vergonha! Todo o Brasil sabe que Vossa Excelência é
o todo poderoso da Câmara Federal. Sei, e sei bem –
está ouvindo, ô Papaléo? –, que os magistrados não
têm trinta ou quarenta estômagos e que a professora
só tem um. Sei, e sei bem, que, nos países civilizados, a diferença entre o maior e o menor salário é de
dez, doze vezes.
Digo isso, fazendo descer aqui o espírito e a força
de Rui Barbosa, que dá grandeza a esta Casa, ao tempo em que quero homenagear este que engrandeceu
o Senado, que, hoje, é Prefeito de Belém, Duciomar,
que representa a grandeza desta Casa, que trouxe
para cá a humildade que une os homens. Com essa
humildade, ele é Prefeito de Belém. Vi como ele é uma
pessoa querida lá, com perspectivas invejáveis de ser
governador e de, depois, voltar a esta Casa.
Concedo a palavra, para dizer a grandeza desta Casa...
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, tem a palavra V. Exª.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Permita-me, Senador Torres,
apenas registrar a presença do nosso querido Senador
Duciomar, que trabalhou conosco e que, agora, está
dando um show de administração em Belém do Pará.
Passou por muitas diﬁculdades, porque sabemos o
que é aquele Município, aquela cidade, que conheço.
Hoje, ele está dando, realmente, um exemplo de como
se administra uma cidade para melhorar a qualidade
de vida do seu morador.
Senador Mão Santa, o Senador e hoje Prefeito
Duciomar Costa está fazendo uma obra – realmente,
tive de olhar a obra para acreditar – que vai da estrada nova até a universidade, o campus universitário de
Belém. É algo fenomenal, para qualquer paraense se
orgulhar! Será outro ponto turístico do Município. Ficamos satisfeitos. Já fui Prefeito, há muitos anos, de
Macapá. V. Exª já foi Prefeito também e sabe o quanto
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nos faz bem vermos um Prefeito trabalhar com seriedade, com determinação e com bons propósitos pela
sua cidade.
Então, V. Sª já foi Senador, já foi Deputado e, hoje,
é Prefeito de Belém do Pará. Quero cumprimentá-lo
e lhe dizer que V. Sª eleva o nome do Pará no nosso
País, sendo Prefeito da capital do Estado do Pará, Belém do Pará. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Papaléo, lá ele é conhecido e é querido. Ele
é o Dudu, Dudu do povo. Agora, que será lançado o
ﬁlme “Lula, o ﬁlho do Brasil” – são muitos os brasileiros –, eu queria dizer que o Dudu tem uma vida tão
bela como a do Luiz Inácio. É exemplar. Talvez, V. Exª
não saiba, mas o Dudu era homem rural, interiorano,
como seu pai. O pai queria que a família toda buscasse conhecimento, pegou todos os perus que tinha na
fazendola, vendeu-os, botando-os em um caminhão,
que, no Piauí, a gente chama pau-de-arara, e rumou
para Belém, para ﬁxar a família e para que ela tivesse
uma possibilidade de estudo. Senador Papaléo, quando
ele chegou à capital, com aquele calor doido de lá, os
perus haviam morrido. Eles chegaram em Belém sem
peru, sem nada. Então, enfrentaram diﬁculdade. Ele
foi trabalhando, acreditado pelo povo. Ele foi Deputado Estadual várias vezes, presidente daquela instituição, Senador da República, de quem temos saudade,
e hoje é o grandioso Prefeito de Belém. A história de
sua vida é um exemplo, como a história do nosso Presidente da República também o é. Homens como S.
Sª engrandecem a democracia.
Concedo a palavra ao Professor Flávio Torres, às
vésperas do Dia do Professor. S. Exª é físico, que engrandece e que dá um caráter cientíﬁco a esta Casa.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conhecido pela sigla DPVAT, o Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres foi criado pela nº Lei nº 6.194, de dezembro de 1974, e destina-se, como se sabe, a indenizar
danos sofridos por vítimas de acidentes causados por
veículos terrestres. Mobilizou nada menos que R$3,024
bilhões no primeiro semestre deste ano. As despesas
com pagamento de indenizações às vítimas de acidentes, somadas às provisões para pagamentos de
indenizações, foram de R$1,343 bilhão.
Fazem-se muitas críticas a um desembolso nem
sempre compreendido pela população. Seja qual for
o juízo que se faça a respeito desse seguro, não há
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dúvidas de que se tornam necessários ajustes nas
normas que o regem. Por esse motivo, apresento ao
Senado Federal proposição que busca adequá-lo aos
aspectos previdenciários e securitários vigentes, no que
diz respeito à invalidez e a danos pessoais resultantes
de sinistros, e também acrescentar danos atualmente
não indenizáveis.
O art. 3º da Lei nº 6.194 faz referência à “invalidez permanente, total ou parcial”, expressão que, nos
termos da legislação previdenciária vigente, mostrase incorreta. O art. 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social, considera inválido o segurado
que é “incapaz e insusceptível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência”.
É a incapacidade total e permanente para o trabalho.
Não existe, portanto, no âmbito previdenciário, a condição de invalidez parcial ou temporária. A situação
correspondente seria a de “incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
15 (quinze) dias consecutivos”, conforme estabelece
o caput do art. 59 da Lei nº 8.213, de 1991. No entanto, mesmo que, em virtude de peculiaridades da
proﬁssão da vítima, a capacidade para o trabalho não
seja afetada, as lesões corporais podem acarretar à
vítima danos ou perdas que diﬁcultam ou até mesmo
impedem o desempenho de outras atividades ou funções importantes, como locomover-se, alimentar-se
ou cuidar da própria higiene.
O inciso I do §1º do Código Penal inclui a “incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta
dias” entre os danos resultantes de lesões corporais
graves. A Lei nº 6.194, porém, não prevê indenizações
por esse e por alguns outros danos, como a perda da
função reprodutora do homem ou da mulher, o aborto
ou a antecipação do parto. Esses danos podem ocorrer em vários tipos de acidentes, especialmente nos
que envolvem veículos automotores. Uma das lesões
mais graves que pode acometer à gestante é a ruptura
uterina, lesão que, frequentemente, causa hemorragia
grave e morte fetal e até materna. Em alguns casos
desse tipo de lesão, a histerectomia, a retirada do útero,
é a única opção para salvar a vida da mulher.
O aborto e a antecipação do parto são eventos
que causam enormes transtornos na vida da mulher,
do casal e do próprio ﬁlho. Quando há sobrevivência
do feto, muitas vezes ele é prematuro e está sujeito a
sérias complicações. Em alguns casos, a exemplo da
retirada do útero motivada por ruptura sofrida em acidente, a mulher vitimada torna-se estéril. Se a gravidez
interrompida foi sua primeira tentativa de constituição
de prole, ela jamais terá ﬁlhos próprios. A Lei nº 6.914
é omissa em todos esses casos.
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Outras situações ainda não previstas na Lei nº
6.194 também merecem amparo legal para que a indenização às vítimas passe a ser obrigatória. Assim,
propomos incluir, entre os danos passíveis de indenização pelo seguro de DPVAT, a incapacidade para as
ocupações habituais por mais de trinta dias, o perigo de
vida, a enfermidade incurável e a deformidade permanente. Esses danos merecem reparação de natureza
indenizatória. Em alguns desses casos, a vítima pode
se recuperar sem sequelas, mas os danos acarretam
situações que justiﬁcam a indenização. A incapacidade
para as ocupações habituais por mais de trinta dias
pode causar perdas por diminuição da remuneração
ou, no caso de a vítima ser um trabalhador autônomo,
por cessação completa dos seus ganhos provenientes
do trabalho. O perigo de vida é uma situação gravíssima que pode causar sérios transtornos psíquicos
ou dano moral, uma vez que a vítima enfrenta, cara a
cara, a iminência da morte. A enfermidade incurável
pode obrigar a vítima a alterar por completo seu modo
de vida e a efetuar vultosos gastos com medicamentos
e com outros produtos e serviços necessários para o
seu tratamento. São exemplos de enfermidades incuráveis o diabetes e os distúrbios resultantes da perda
do pâncreas, a insuﬁciência renal crônica, por comprometimento dos rins. Por sua vez, a deformidade permanente causa danos estéticos muitas vezes bastante
constrangedores.
Outra alteração que propomos diz respeito à perda
auditiva e à mudez completa. Atualmente, a indenização
por esses danos corresponde a 50% (cinquenta por
cento) do valor máximo. São danos graves que merecem indenização de valor equivalente ao pago pelas
demais perdas ou inutilizações de membro, sentido ou
função, já existentes.
No que diz respeito aos valores de reembolso às
vítimas, propomos três medidas. A primeira é a correção do valor de reembolso das despesas médicohospitalares, visto que o atual, limitado a R$2,7 mil, é
irrisório e completamente desvinculado da realidade.
Não é suﬁciente sequer para o pagamento de uma
diária de internação em Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), frequentemente exigida para o tratamento de
politraumatizados.
A segunda medida procura deixar claro que o reembolso direto à vítima só se dará quando sua assistência for prestada por estabelecimento privado. A redação
atual é dúbia, especialmente quando confrontada com
o disposto no §3º do artigo 3º da lei vigente.
Finalmente, a terceira medida determina que o
valor correspondente ao reembolso, que deveria ser
pago à vítima, seja pago ao Serviço Único de Saúde
(SUS). Há outra questão muito polêmica que envolve
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o DPVAT: quando o atendimento for prestado por unidade própria, credenciada ou contratada pelo sistema.
Obrigação análoga já vigora em relação aos planos
privados de assistência à saúde, que têm, obrigatoriamente, de reembolsar o SUS pelo atendimento prestado aos seus beneﬁciários.
Acredito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que as medidas propostas não apenas corrigem injustiças, como também modernizam o sistema hoje
em vigor. Aprovando esse projeto, proporcionaremos
um Brasil melhor.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essas foram as palavras do Senador Flávio Torres, que
representa o Estado do Ceará e o PDT de Leonel Brizola, de quem ele foi amigo pessoal e seguidor.
Convidamos para usar da palavra o próximo orador inscrito, o Senador Papaléo Paes. Senador Valdir
Raupp, logo em seguida, chamaremos V. Exª.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Presidente, se houver diﬁculdade para eu falar como orador
inscrito, posso falar pela Liderança do PMDB. Já falei
com o Senador Renan, e já está chegando aqui a ...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência não tem objeção, a não ser que o Papaléo Paes a tenha. O Senador Valdir Raupp solicitou a
palavra pela Liderança.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – V. Exª
quer falar agora?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pode
falar, Senador.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Vou ser
breve, muito breve mesmo, para assistir ao seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Depois das trocas de gentilezas, ﬁnalmente, usa da
tribuna, pela ordem de inscrição, o quinto orador, o
Senador Papaléo Paes, que representa o Amapá e o
PSDB. Em sua carreira política, S. Exª foi Prefeito da
capital, e o povo, com muita ﬁrmeza e sábia decisão,
o tornou Senador da República. É um homem das melhores virtudes que eu conheço.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, agradeço a V. Exª, mas, se o Senador Valdir
Raupp quiser fazer uso da tribuna logo, não tem problema, que ﬁque à vontade, é que eu não estava entendendo.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Terei
o maior prazer em assistir ao pronunciamento de V.
Exª.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Então,
muito obrigado.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, em uma Federação, prover os meios necessários para garantir o
autoﬁnanciamento dos entes federados, gerando um
maior equilíbrio interno e fortalecendo a autonomia de
seus membros, constitui um dos pilares do chamado
Pacto Federativo.
A Constituição promulgada em 1988 trouxe consigo um vasto repertório de avanços, sobretudo em
relação aos direitos sociais, incluídos no Título II, denominado “Dos direitos e garantias fundamentais”. Por
outro lado, no que se refere à organização político-administrativa do Estado, a nova Carta Magna repassou
aos Municípios brasileiros uma série de responsabilidades sem, contudo, instituir a correspondente capacidade de ﬁnanciamento.
Eu, Sr. Presidente, fui Prefeito de 93 a 97, em
Macapá. Realmente, quando via esse acréscimo, essa
sobrecarga de ações de que a Prefeitura deveria ser
a executora, ou seja, o Governo Estadual e Federal
repassando para as Prefeituras responsabilidades,
dizíamos sempre assim: eles estão repassando o trabalho, mas não estão repassando os recursos. Realmente houve uma sobrecarga muito grande em cima
de diversas prefeituras, causando prejuízos severos a
diversos Municípios.
Hoje, Sr. Presidente, são sobejamente conhecidos os problemas decorrentes dessa situação. Em
primeiro lugar, é limitadíssima a competência tributária dos Municípios e, portanto, em média, apenas
20% de suas receitas provêm dessas fontes. Estudo
da Consultoria Legislativa do Senado mostra que 65%
dos recursos municipais provêm das transferências
da União, em especial do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb). Outros 15% provêm
de diversas fontes.
Em segundo lugar, e sem desconsiderar o fato
de que a saúde e a educação constituem o núcleo
duro dos direitos sociais, com claro viés redistributivo,
vige nos Municípios uma absoluta rigidez orçamentária, derivada principalmente dessas duas importantes
vinculações.
Em terceiro lugar, apesar da extremada carga
tributária existente em nosso País, o Governo Federal
vem-se valendo, ao longo dos anos, da estratégia de
criar ou majorar as contribuições sociais, livrando-se,
com esse artifício, da responsabilidade de não repartir
os recursos com Estados e Municípios.
Finalmente, em meio ao conjunto de problemas
que cercam o ﬁnanciamento dos entes subnacionais,
advém a dramática diminuição dos repasses do FPM.
Como se sabe, parte substantiva do Fundo é composta
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pelo Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), e o
Governo Federal houve por bem reduzi-lo para determinados setores produtivos como forma de estimular
a economia e combater a crise. Não quero, Sr. Presidente, discutir aqui o acerto da medida. O ponto, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, é outro: ao puxar o cobertor curto para a cabeça, os pés ﬁcaram descobertos,
e agora é o momento de pôr ordem na casa.
Sr. Presidente, fui Prefeito da capital do Estado
do Amapá, Macapá, e conheço bem de perto o impacto desse somatório de fatores sobre a administração municipal e a qualidade dos serviços oferecidos
à população.
Não bastasse a complementação do FPM prevista pela Medida Provisória nº 462/09 ter sido insuﬁciente, desde julho não foi feito qualquer outro repasse
complementar. Consultei a Secretaria de Finanças do
Município de Macapá, e o Dr. Alan Sales, um excelente
proﬁssional que hoje é Secretário de Finanças da Prefeitura de Macapá, informou-me que a diferença acumulada atingiu, em setembro, mais de R$7,5 milhões.
Essa quantia, Sr. Presidente, pode parecer pequena
diante do montante devido a outras cidades, mas corresponde a um mês inteiro de folha de pagamento,
valor diﬁcílimo de ser coberto diante da exiguidade dos
recursos disponíveis.
De acordo com a Confederação Nacional dos
Municípios, os valores creditados no dia 10 de outubro nas contas das prefeituras, apesar de registrarem
ligeira recomposição de 4,79% sobre o mesmo decênio do mês passado, ainda partem de uma base muito
contraída. Em termos nominais, os valores são 9,66%
menores do que os de igual período do ano de 2008. E
os decréscimos vêm-se acumulando mês a mês.
O quadro é mais que preocupante. Prefeituras do
Estado do Paraná, por exemplo, acabaram de decidir
efetuar um dia de paralisação, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os problemas ﬁnanceiros
enfrentados pelos 399 Municípios do Estado, com evidente repercussão sobre os serviços ofertados. Outras
propostas surgem pelo País afora, como sugestões de
adoção de meio-expediente nas repartições ou outras
medidas igualmente drásticas.
Não custa lembrar, Sr. Presidente, ainda, que
em nosso País há hoje cerca de 4,3 mil Municípios
que se sustentam, basicamente, com os recursos do
Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. E, em
meio ao quadro de deterioração das ﬁnanças locais,
aproximam-se os compromissos de ﬁm de ano, como
o pagamento de 13º salário ao funcionalismo.
Srªs e Srs. Senadores, os “prefeitos estão sem
dormir, preocupados com o 13º e o fechamento do
balanço ﬁscal das contas de sua gestão, como deter-
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mina a Lei de Responsabilidade Fiscal”. E quem faz
a aﬁrmação não sou eu, mas a insuspeita Prefeita de
Contagem, do Estado de Minas Gerais, pertencente
ao Partido dos Trabalhadores, portanto, ao partido do
Presidente da República.
Ora, não se trata de forçar o encontro de soluções
pela contraparte mais frágil, mas, ao contrário, pressionar para que o Governo Federal encontre soluções
para um problema que ele mesmo criou. Quero frisar
que não se trata de uma esmola, mas de um direito assegurado aos Municípios. E digo mais, Sr. Presidente,
segundo o Tesouro Nacional, esses entes federados
investiram perto de 0,8% do PIB em 2007, percentual
superior ao da União, que se limitou a 0,67%. Caso
consideremos Estados e Municípios, temos que, juntos, eles respondem por quase 70% do investimento
público feito no País.
Claro está, Sr. Presidente, que os repasses do
FPM representam o verdadeiro combustível da atividade econômica e que asﬁxiá-los equivale a dar um
tiro no pé, retardando ou inviabilizando a retomada do
crescimento econômico e a superação da crise.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. E quero
deixar bem claro que, realmente, o Governo Federal, o
Senhor Presidente da República, tem que ver as alternativas necessárias e possíveis para dar sustentação
econômica a mais de 4.300 Municípios deste País, que
sobrevivem e têm suas necessidades parcialmente
atendidas pelo FPM, porque esse faz parte do percentual maior do seu contingente ﬁnanceiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nossos cumprimentos ao Senador Papaléo Paes, que
representa o PSDB lá no Estado do Amapá.
Agora, vai usar da palavra, como Líder, o Senador Valdir Raupp. Ele é o Vice-Líder. Mas o Líder não
está na Casa, Alagoas, é Renan Calheiros. Então, regimentalmente, ele é o Líder. Aliás, foi extraordinário
Líder do PMDB. O PMDB cresceu quando V. Exª foi
Líder. Pena esse Partido não ter tido a coragem de
lançá-lo para Presidente da República. Talvez, eu não
tivesse saído.
V. Exª vai usar da palavra como Líder.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela Liderança do PMDB. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Senador Mão Santa. Eu tenho barba, mas não tenho
a popularidade do Presidente Lula. Se tivesse 50% da
popularidade do Presidente Lula, eu sairia candidato a
Presidente da República. Mas, quem sabe, um dia.
E eu senti muito a sua saída, nobre Presidente
Mão Santa, do PMDB. Sei que é o partido do coração. Mas há certas horas em que as circunstâncias
nos forçam a fazer coisas que o coração não pede. V.
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Exª está em um bom partido, que é o partido do peixe, não é, PSC?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É.
Cristão. Nós não somos cristãos?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Partido
Social Cristão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Brasil está precisando é de Deus.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – É um
bom partido.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Diz
a doutrina cristã que devemos alimentar os famintos,
dar água ao sedento, visitar os presos, assistir os doentes, dar emprego. Foi o que ﬁzemos na nossa vida.
É o nosso perﬁl.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Já estivemos juntos em várias campanhas com o PSC lá
no meu Estado, Rondônia. É um partido que eu prezo
muito. Espero que V. Exª tenha tanto sucesso no PSC
quanto teve em nosso querido PMDB.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com
grande entusiasmo que me associo às homenagens
prestadas esta semana aqui no Senado Federal ao
professor, à professora, ao educador, à educadora.
A bela iniciativa do Senador Cristovam Buarque, que
apresentou requerimento para que o período do Expediente da sessão do dia 15, portanto, amanhã – faço
este pronunciamento hoje porque viajarei esta noite,
não estarei aqui amanhã, senão o faria amanhã, no dia
em que comemoraremos o Dia do Professor –, como
eu dizia, o período do Expediente da sessão do dia
15 fosse destinado a comemorar o Dia do Professor,
nos dá a oportunidade de reverenciar aqueles que se
dedicam à que é, seguramente, a mais nobre das atividades proﬁssionais.
Minha satisfação é ainda maior, Sr. Presidente,
porque nesta semana estão sendo homenageados
alguns dos grandes educacionistas de nosso País:
brasileiros como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Gustavo Capanema, João Calmon, Paulo Freire e tantos
outros que, encarando a educação de nossa gente
como um sacerdócio, contribuíram de maneira decisiva para o desenvolvimento social e econômico de
nossa Pátria.
Mais que mitos isolados, porém, esses grandes
educadores devem ser vistos, na verdade, como símbolos da determinação e da competência de todos os
nossos professores, quaisquer que sejam suas especializações e quaisquer que sejam os municípios, Estados ou regiões em que exercem sua proﬁssão.
Se gigantes como os que citei chegaram a avultar, e continuam avultando, é porque na base existe
um trabalho que é feito com muito carinho, com muito
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respeito pela instigante missão de formar e instruir.
Isso, bem sabemos, apesar de todas as diﬁculdades,
de todas as circunstâncias desfavoráveis que a classe
continua a enfrentar.
Diﬁculdades, Srªs e Srs. Senadores, que mesmo em momentos de celebração como o de hoje ou
desta semana merecem ser celebradas, até para que
inspirem uma discussão sobre a melhor forma de serem superadas.
De tempos em tempos, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, surge algum projeto que dá à sociedade
brasileira, e muito especialmente a nossos professores,
um alento, uma esperança de que a educação vai se
transformar, ﬁnalmente, na prioridade das prioridades.
De tempos em tempos, Sr. Presidente Mão Santa, Srªs
e Srs. Senadores, chegamos a nos animar com a expectativa de que o Brasil vai se juntar a tantos outros
países que, em determinado momento de sua história, decidiriam privilegiar o setor, e depois colheram os
frutos de tal decisão.
Cito aqui, apenas para ilustrar, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a Coréia do Sul, um país que
era subdesenvolvido, um país que era atrasado. Em
trinta anos, deram um salto de qualidade, passaram
para o primeiro mundo, como um país desenvolvido,
industrializado, humano, através da educação, com
investimentos maciços na educação. Então, todos os
países que experimentaram investimentos maciços,
com prioridade à educação, tiveram êxito.
Esse otimismo, de certa maneira, tomou conta
de nosso País quando da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esse otimismo, de certa
maneira, voltou a se manifestar quando foi criado o
Fundef. E esse otimismo, de certa maneira, tornou a
aparecer no ano passado, quando aprovamos o projeto de lei que cria o piso nacional dos professores da
educação básica. Tivemos muitos avanços, mas precisamos avançar muito mais.
Ainda assim, Srªs e Srs. Senadores, ﬁca sempre
aquele sentimento de que falta o passo decisivo. É um
sentimento explicado, vejam bem, não somente por
aqueles números que costumam ser exibidos para ilustrar um certo descompromisso dos governos, ao longo
de nossa história, com a causa da educação.
Números como o percentual do Produto Interno
Bruto aplicado no setor, que perﬁdamente se mantém,
há décadas, na faixa dos 4% e se mostra bastante inferior ao de nações mais desenvolvidas. Ou o percentual de alunos matriculados no ensino fundamental que
conseguem concluí-lo, que mal passa dos 50%. Ou o
percentual de professores do ensino básico que têm
diploma universitário, que permanece muito longe dos
mais de 90% e, em alguns casos, 100% observados
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em tantos países. Ou, ainda, aqueles números que
expressam a baixa remuneração de nossos mestres,
quando comparada à de outras proﬁssões que exigem
o mesmo grau de instrução.
Todos esses números, Sr. Presidente, só fazem
conﬁrmar a tese de que ainda temos um longo caminho a percorrer. Mais que isso, porém, mais até do
que esses números tão expressivos, o que existe é
aquele sentimento de que falei há pouco, aquele algo
no ar que nos diz que, de fato, ainda não demos a
volta por cima.
Há que se reconhecer, é certo, os notáveis avanços obtidos ao longo do tempo, particularmente nos
últimos anos. Mas se a maioria dos professores do
Brasil continua a sofrer com salários quase indignos,
com excesso de alunos nas salas de aula, com um
quadro de indisciplina e violência que se espalhou
pela maioria das escolas – principalmente as públicas
–, com alguma confusão nas propostas pedagógicas
e, no limite, até com o desgaste de sua imagem proﬁssional, isso é sinal de que ainda não chegamos ao
ponto de inﬂexão; ainda não chegamos àquele dia em
que a educação se transformará, efetivamente, em
nossa prioridade.
Espero, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores;
espero, senhoras e senhores professores que se encontram nos seus Estados, em salas de aula, planejando – e gostaria de saudar, com muito afeto e com
muito respeito, todos os professores do nosso País –,
que esse dia da redenção deﬁnitiva da educação em
nosso País esteja muito próximo, com muita fé em
Deus e na força do nosso povo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Valdir Raupp, V. Exª hoje é o Líder do PMDB,
que é o partido da base do Governo. Então, gostaria
que V. Exª aproveitasse essa oportunidade, na ausência
do Líder Renan, e fosse até o nosso Presidente, para
dizer, como foi anunciado aí, o irrisório e ridículo piso
salarial de R$960,00, que não existe, na realidade. É
só uma ﬁcção, uma vergonha na nossa história.
Então, que o Presidente Luiz Inácio, amanhã,
meditasse sobre isso e agilizasse, para que fosse
aprovado esse piso de míseros R$960,00.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mas o
grande problema, Sr. Presidente, ainda são as desigualdades regionais. Em alguns Estados do País, principalmente no Nordeste brasileiro e talvez em alguns
Estados do Norte, não muitos, há diﬁculdade de os
Estados e Municípios pagarem o piso do professor.
Então, com o crescimento da economia e também com a diminuição das desigualdades regionais,
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acredito que em breve possamos estar aprovando, aqui
no Congresso Nacional, um piso digno, um piso maior
para os nossos professores.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O de R$960,00 nunca existiu. Foi um sonho do nosso
Cristovam Buarque e barrou na Câmara Federal, onde
é notória a posição de...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – É por
isso que precisa haver o piso salarial nacional.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mas,
quando Governador do meu Estado, Sr. Presidente,
dei o maior aumento que um Governador pôde dar à
educação, mais de 100%.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª poderia ter sido candidato do PMDB. V. Exª é melhor do que o nome que está exposto aí, a candidata
do Governo. O Governo é isto: paga esse salário miserável às professoras do meu Brasil.
Agora é Expedito Júnior ou Neuto de Conto?
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pela
idade, é ele.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, vamos respeitar. Ele já cedeu várias vezes, Expedito Júnior. E, com a sua jovialidade – anuncio aqui,
e isto é muito bom, porque Rondônia toda vai ﬁcar na
expectativa –, V. Exª, que o representa tão bem e tem
perspectivas invejáveis na política daquele Estado do
Brasil, é o próximo orador.
Agora é Neuto de Conto, que representa Santa
Catarina e já tinha cedido para Serys Slhessarenko.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores,
volto a falar da agricultura, da agropecuária, do agronegócio, da agroindústria e da bioenergia no Brasil. Desse complexo, alimentam-se 190 milhões de
brasileiros. A agricultura é responsável por 33% do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional, por 34% das
exportações e por 37% dos empregos e também é a
grande responsável pelo saldo da balança comercial
do País nos últimos cinco anos. Os baixos estoques
no mundo, o aumento de consumo principalmente na
Índia e na China, somando-se à urbanização crescente no Brasil e no mundo e à qualidade de vida da
sociedade como um todo, fazem com que o consumo
também aumente.
O Brasil tem terras disponíveis para triplicar sua
produção, sem agredir o meio ambiente, sem fazer
desmatamento. Ora, são 90 milhões de hectares de
terra só nos cerrados do Norte e do Nordeste, são 30
milhões de hectares de terra degradadas nas fazendas, e podemos ainda utilizar 20 milhões de hectares
de terra consorciando a pecuária com a agricultura.
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Temos um rebanho que ocupa 177 milhões de hectares de terra. Meu caro Senador Expedito, há somente
um animal por hectare, e podemos, sem fazer esforço,
colocar em um hectare de terra três animais, triplicando a capacidade de produção de carne bovina, para
abastecer todo o universo.
Destaco o clima, a terra, o solo, a chuva, a tecnologia e o homem. Há uma expansão extraordinária:
toda a terra é agricultável no nosso País. Com base na
tecnologia, nos últimos trinta anos – de 1977 e 1978
até 2007 e 2008, são trinta anos –, no plantio de cereais, passamos de 36,5 milhões de hectares para 47
milhões de hectares. Isso representa um crescimento
de 30% na área cultivável. Portanto, numa conta aritmética, alcançamos 1% ao ano de internação de terra ao setor produtivo de cereais. Em 1977 e em 1978,
colhíamos 38,2 milhões de toneladas de cereais e,
em 2007 e 2008, passamos a colher 144 milhões de
toneladas de cereais, o que corresponde a um crescimento de 300%, portanto, de 10% ao ano. Isso nos
dá a dimensão da capacidade que o País tem de oferecer ao mundo dado signiﬁcativo e importante no
abastecimento do combustível para o ser humano,
que é nossa comida.
Sr. Presidente, conheci um relatório segundo o
qual o Brasil, em dez anos, abastecerá 21% da carne
suína do mundo, 61% da carne bovina e 90% da carne
de frango. Esse potencial, puxado permanentemente
pelos produtos soja, milho, trigo, carne, leite e etanol,
assegura-nos que, na próxima década, o segmento
primário – da agricultura ao agronegócio – deverá corresponder a 50% do PIB do Brasil.
Esses dados nos levam e nos remetem para
outra reﬂexão, Sr. Presidente, muito mais profunda
do que se imagina. O Brasil tem atuado na área de
energia, preparando nas hidroelétricas, em todo o
segmento elétrico, a capacidade necessária para o
crescimento, com previsões a longo prazo. Na área
também de energia e na do petróleo, o País tem se
projetado na pesquisa e, principalmente, na produção, assegurando uma quantidade signiﬁcativa do
produto por um período bastante largo. Mas pouco
se tem feito na área estratégica da agricultura. Se a
agricultura corresponderá a 50% do PIB do País, qual
a estratégia que o País tem para prever a produção
dos insumos agrícolas?
Sr. Presidente, importamos quase 70% da necessidade atual de nitrogênio, de fósforo e de fosfato.
Ora, um País que tem essa dimensão, essa qualidade,
esse propósito de alimentar o mundo não tem segurança interna, não tem armazenamento e não tem a
exploração das minas, principalmente, de fósforo, de
nitrogênio e de potássio. Importamos, em 2007 e em
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2008, 17,565 milhões de toneladas desses fertilizantes,
e isso representa 65% do nosso consumo. Imaginem
se triplicarmos a produção! Temos condições de fazêlo. Mas imaginem quanto material teremos de importar
de outros países! E, se esses países, por uma ou por
outra razão, acabarem com suas minas ou deixarem
de nos vender o produto, ﬁcaremos sem potencialidade
de produção, ou seja, sem meios para produzir.
Sr. Presidente, em Santa Catarina, há uma jazida a cem quilômetros de Florianópolis, no Município
da Anitápolis, que leva esse nome em homenagem
à nossa guerreira Anita Garibaldi. Há oito anos, já se
vem pesquisando essa jazida. Já existe a licença ambiental. Já se está na fase da construção da indústria
para produzir 240 mil toneladas anuais de fertilizantes
e 240 mil toneladas de ácido fosfórico. Uma ONG entrou na Justiça, porque vai ocorrer um pequeno desmatamento, para que ela seja impedida de se instalar.
E a Justiça, como liminar, deu a oportunidade para
que não se faça esse investimento de R$600 milhões
com a Indústria de Fosfatados Catarinense (IFC). Imagino que a ONG, ao impedir que se construa uma usina de fertilizantes, utilizando-se uma mina existente,
como existem outras no Brasil, não só está impedindo
que o Brasil mande divisas para fora e gere aqui sua
matéria-prima para produzir alimentos, mas também
está impedindo o desenvolvimento, o crescimento e o
emprego, está impedindo que a Nação alcance uma
fantástica posição para elevar-se no fornecimento de
alimentos para o universo.
Por isso, desta tribuna, faço esta trincheira, para
alertar toda a sociedade brasileira: precisamos, sim,
do meio ambiente; precisamos, sim, da proteção; precisamos, sim, de todos os avanços que podemos ter
para buscar a proteção do meio ambiente, beneﬁciando
a sociedade, mas precisamos muito mais de proteger
nosso maior patrimônio, que é o bem-estar social, o
crescimento e o desenvolvimento do ser humano. É o
ser humano que terá de obter os benefícios de todos
os segmentos, inclusive da área do meio ambiente,
por meio do desenvolvimento e do crescimento do
Brasil, com a oportunidade de o Brasil ser o grande
líder mundial. Para isso, é preciso estratégia, o Brasil
precisa ter as minas e a mercadoria necessária para
que haja a transformação do combustível do ser humano que é o alimento.
Agradeço-lhes esta oportunidade. Registro esse
fato que tem acontecido, que está acontecendo. Registro esse impedimento. Vamos ﬁcar nas mãos de outros países para podermos produzir alimentos aqui. E
os alimentos aqui chegam com um preço exorbitante,
quase inviabilizando a produção interna, pelos custos
não só da mercadoria, mas também do transporte e
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dos impostos, quando o País tem todo esse material
no seu próprio solo.
Agradeço-lhes a oportunidade, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Estas foram as palavras do Senador de Santa Catarina,
Neuto De Conto, que representa o PMDB, mostrando
suas preocupações com o desenvolvimento da agricultura no seu Estado e no nosso País. O ambientalista
Sófocles disse: ”Muitas são as maravilhas da natureza,
mas a mais maravilhosa: o ser humano, a ele deverão
ser levados todos os benefícios”.
Convidamos para usar da palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Expedito Júnior. Ele é
o novel tucano de Rondônia, com perspectivas invejáveis na política do seu Estado e do Brasil.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Senador Mão Santa, Srs. Senadores, Srª Senadora,
Senador Mão Santa, V. Exª deveria estar se ﬁliando
também ao PSDB. Sei que V. Exª foi recebido com festa
no Partido Social Cristão, mas, certamente, o PSDB
também o receberia de braços abertos, até porque V.
Exª tem assumido vários dos compromissos dos tucanos, V. Exª tem nos ajudado inclusive nas votações,
principalmente no Senado, votações essas de responsabilidade para melhorar a qualidade de vida do povo
do nosso Estado.
Ouvi aqui alguns pronunciamentos referentes à
comemoração do Dia do Professor, que será amanhã.
Ontem, tive oportunidade de ouvir o Senador Cristovam
Buarque perguntar, a propósito da comemoração do
Dia das Crianças, qual a mensagem que nós passamos aos nossos ﬁlhos, quais as mensagens que nós
passamos às nossas crianças, qual é o futuro que nós
queremos para as crianças brasileiras. E eu não tenho
dúvida alguma de que o caminho é a educação.
Eu ﬁco aqui pensando comigo mesmo – e nós
ﬁzemos aqui várias manifestações neste sentido – que
eu tenho pena dos servidores públicos, dos professores,
principalmente, aposentados brasileiros, que estão à
espera de um projeto aprovado por esta Casa, e que
se encontra paralisado na Câmara dos Deputados,
para que nós possamos dar tratamento isonômico aos
aposentados brasileiros. Eu tenho pena!
Amanhã, Dia do Professor, é uma data para se
comemorar, e muito. Mas eu não sei se há muita coisa
para se comemorar, não. São os salários achatados;
são os ganhos dos aposentados que, em vez de melhorarem, estão piorando todos os dias.
Nós temos lutado bastante aqui. Inclusive, temos
encontrado aqui num companheiro um ferrenho lutador,

571

Outubro de 2009

que é o Senador Paulo Paim. Mesmo estando nas ﬁleiras do Partido dos Trabalhadores, é uma das pessoas
que mais defende aqui, principalmente, os servidores
públicos brasileiros, os aposentados brasileiros.
Mas, ontem, já aproveitei e ﬁz o registro, Senador Mão Santa, aqui, do Dia do Professor, que, com
certeza, será comemorado amanhã na maioria das
cidades brasileiras, nos mais de 5.000 Municípios do
Brasil. Certamente, em Rondônia, também não vai
ser diferente.
Mas eu venho à tribuna hoje, Senador Mão Santa,
com dois objetivos. Primeiro, eu gostaria de registrar
com alegria a aprovação, em segundo turno, de projeto
de lei de nossa autoria que regulamenta a transmissão, a qualquer título, da permissão para exploração
do serviço de táxi.
Eu não poderia deixar de aproveitar para agradecer a vários parlamentares que, na Comissão de
Constituição e Justiça, nos ajudaram para que esse
projeto fosse aprovado em tempo recorde naquela
Comissão.
Também destaco que, na Comissão de Assuntos
Sociais, sua Presidente, a Senadora Rosalba, avocou
para si a relatoria desse projeto e lhe deu parecer favorável. Faço esse agradecimento à Senadora pela
aprovação do projeto na Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
Não poderia deixar de fazer um registro também
da atuação do Senador Gim, que, de maneira articulada, trabalhou junto ao Governo, pois esse já havia se
posicionado com voto contrário. Mas, usando de suas
habilidades e da liderança política que tem – e muita
– aqui no DF, o Senador Gim conseguiu fazer com que
o Governo silenciasse na Comissão de Constituição e
Justiça, e nós conseguimos avançar e aprovar o projeto dos taxistas brasileiros.
Gostaria de agradecer ainda ao Senador Cristovam Buarque, que nos ajudou e contribuiu bastante
para que nós pudéssemos – fazendo pronunciamento
nesse sentido e apartes à nossa fala –, na manhã de
hoje, aprovar esse projeto.
Registro com alegria a participação do Senador
Dornelles, que inclusive foi recepcionado, no aeroporto
do Rio de Janeiro, pela equipe dos taxistas do Rio, parabenizando-o e cumprimentando-o pelo voto favorável
que deu. E ele disse para mim: “Senador, esse projeto
é uma coqueluche”. Esse projeto, verdadeiramente,
nós temos que aprovar imediatamente e fazer coro, na
Câmara dos Deputados, para que ele seja aprovado
imediatamente também naquela Casa.
Com o Senador Crivella, não foi diferente. O Senador Crivella também nós ajudou, nos auxiliou bastante na aprovação desse projeto. O Senador Papaléo,
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que estava aqui presente, inclusive usou a tribuna do
Senado e usou, na CAS, Comissão de Assuntos Sociais do Senado, das suas artimanhas, usou da sua
habilidade e da sua liderança política para que nós
pudéssemos aprovar esse projeto também com uma
certa velocidade.
Da mesma maneira, Senador Mão Santa, V. Exª,
que é um dos Senadores que defende os pobres e os
oprimidos e defende também, principalmente, categorias como a dos taxistas brasileiros. Esse projeto que
nós aprovamos, Senador Mão Santa...
Hoje, o proprietário de rádio, o proprietário de televisão, o proprietário de uma empresa de ônibus, eles
detêm a mesma coisa que detêm os taxistas, que é a
concessão. E se, porventura, amanhã, vier o proprietário a falecer, automaticamente isso ﬁca como herança,
como bem de herança. E não poderia ser diferente para
os taxistas, que também recebem uma concessão. Eu
acho que nós estamos fazendo uma correção.
Eu sei que já li, no Correio Braziliense, algum
membro da Procuradoria da República dizer que a
matéria é inconstitucional, isso e aquilo. Eles que levantem! É dever deles, é obrigação deles levantar a
inconstitucionalidade. Nós, aqui, temos de aprovar leis
boas. Se é inconstitucional para o taxista, é inconstitucional também para o dono de televisão, para o dono
de concessão de rádio, de concessão de cartório, de
concessão de empresas de ônibus. Por que só é inconstitucional para o taxista?
Então, acho que eu devo comemorar a aprovação
desse projeto hoje, com os demais Senadores desta
Casa, e dizer da alegria de poder comunicar a aprovação, em segundo turno, na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto já seguiu para a Câmara dos
Deputados, e acredito também que a Câmara deverá
ter o mesmo compromisso que nós tivemos aqui, no
Senado. Nós tivemos a coragem da regulamentação
de uma categoria que trabalha, e muito, por este País
e que não era tão reconhecida, categoria à qual, agora,
certamente, deveremos estar fazendo justiça.
Outro assunto, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, que eu trago... Eu disse aqui que não ia falar sobre
a PEC da Transposição hoje, até porque já não estão aguentando mais ouvir tanto sobre a questão da
PEC, e já há um compromisso de votarmos a PEC da
Transposição na próxima semana. O Senador Raupp
disse que, de repente, apresenta o relatório na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Isso acontecendo com a PEC nº 483, poderemos
quebrar os interstícios aqui nesta Casa, porque já
estamos acostumados – ﬁzemos isso aqui em outros
projetos, inclusive com a nossa ajuda, com a minha
ajuda aqui para quebrar interstícios. Certamente, have-
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remos de quebrar interstícios na tramitação da PEC nº
483, votando-a na Comissão de Constituição e Justiça
na quarta-feira e votando imediatamente o regime de
urgência urgentíssima, para que a PEC venha para o
plenário, venha para esta Casa, e nós possamos votar
em dois turnos, já na quarta-feira, a PEC da transposição dos servidores públicos do meu Estado.
Mas eu quero falar sobre outra PEC: a PEC nº
300. É uma PEC que eu vejo aqui vários Senadores da
República defenderem. Essa PEC percorre ainda os
gabinetes, os corredores da Câmara dos Deputados.
Nós esperamos que a Câmara decida: ou vote favoravelmente, ou pelo menos dê o seu posicionamento,
o voto “sim” ou o voto “não”. Mas que dê prioridade à
votação da PEC nº 300, até porque o que eu percebo aqui...
Eu vejo, às vezes, o Senador Mário Couto, eu vejo
o Senador Mão Santa, eu vejo o Senador Flexa Ribeiro,
ontem eu vi aqui o Senador Cristovam, eu vejo vários
outros Senadores falando sobre a questão de segurança pública. E, de repente, Senador Flexa Ribeiro,
a PEC nº 300 é uma alternativa que nós vamos poder
oferecer e proporcionar a todos os policiais militares e
bombeiros do Brasil. Se nós estamos pagando um salário decente aqui aos servidores públicos do DF... Isso
porque, essa PEC nº 300, quem vai pagá-la, custeá-la
e mantê-la é o Governo Federal. O que nós estamos
pedindo nessa PEC é um tratamento isonômico. Se
podemos pagar os servidores do Distrito Federal, por
que também não podemos pagar os servidores militares e também do Corpo de Bombeiros do Pará, de
Rondônia, do Amapá, de Roraima, de São Paulo, do
Rio de Janeiro? Pagar um salário decente aos nossos
policiais militares.
Eu tenho orgulho de falar da Polícia Militar do
meu Estado, eu tenho orgulho de falar da Polícia Militar de Rondônia. É uma polícia militar exemplar. Do
Corpo de Bombeiros do meu Estado, nem se fala. É
um exemplo a ser seguido em todo o País. No nosso
sistema de segurança pública, assim como na maioria
de todos os Estados, nós temos sérias diﬁculdades,
até por conta de uma política que deveria acontecer de
cima para baixo. Nós deveríamos ter maiores incentivos, principalmente no Estado em que nós vivemos,
que é um Estado de fronteira. A obrigação de fazer a
polícia ﬁscalizadora nas fronteiras não é dos Estados;
é da União. Mas, como o Governo Federal não o faz,
como a Polícia Federal não o faz, a Força Nacional
não o faz, o Exército brasileiro não o faz, quem tem
de fazer, às vezes, o dever da União, o dever de casa,
são os governos estaduais.
Eu ouço V. Exª, Senador Flexa Ribeiro, companheiro do meu partido.
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O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Expedito Júnior, eu quero, primeiro, dizer da alegria, da
satisfação que tivemos todos nós, do PSDB, de recebêlo em nosso partido. V. Exª trouxe para o PSDB um aumento, com a sua competência, com a sua seriedade,
e, com certeza absoluta, o fortalecimento do PSDB no
Estado de Rondônia. E, pelo que todos nós presenciamos quando estivemos lá na festa de sua ﬁliação, nós
teremos em sua pessoa o novo Governador daquele
estimado Estado, querido por todos nós, tal a liderança
que V. Exª tem e o reconhecimento da sociedade de
Rondônia pelo trabalho que desempenha no Senado
Federal e já desempenhou na Câmara Federal, quando
lá esteve como Deputado. E o grande Governador Ivo
Cassol, com certeza absoluta, também estará apoiando a sua candidatura e sendo candidato ao Senado
Federal. Mas o assunto que V. Exª traz hoje...
(Interrupção do som.)
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – O assunto
que V. Exª traz hoje à tribuna do Senado é um assunto
da maior importância. Eu quero associar-me a V. Exª
na defesa da aprovação da PEC nº 300. É preciso,
como V. Exª bem disse, que ela seja votada na Câmara dos Deputados para que possamos apreciá-la
aqui, no Senado Federal. A PEC propõe que a União
assuma a responsabilidade pelo pagamento das Polícias Militares dos Estados e do Corpo de Bombeiros.
O problema de segurança é tão grave hoje na Nação
brasileira que não basta a União passar recursos
para os Estados para fazer presídios, comprar viaturas. É preciso que ela seja uma parceira efetiva no
custeio da área de segurança de cada Estado. E não
há como equiparar os salários, como propõe a PEC,
das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros dos
Estados com os do Distrito Federal sem que a União
o faça. É justo que se faça isso, mas é preciso que
tenhamos os meios para que isso ocorra, e os meios
virão efetivamente de uma ação da União para ajudar
os Estados na área de segurança. V. Exª diz aqui do
orgulho que sente da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros do seu Estado, e eu sinto a mesma coisa
pelo meu Estado. Tenho orgulho da Polícia Militar,
tenho orgulho do Corpo de Bombeiros, do trabalho
que eles fazem no meu Estado, lamento apenas que,
neste governo, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estejam abandonados pela Governadora Ana
Júlia. Eu digo sempre que, lamentavelmente, o grande investimento que a Governadora Ana Júlia fez na
Polícia Militar do meu Estado do Pará foi trocar a cor
do uniforme, como se isso fosse resolver o problema
de segurança no meu Estado. Parabéns, Senador
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Expedito Júnior! Conte com o Senador Flexa Ribeiro
para ajudar na aprovação da PEC nº 300!
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Obrigado. Peço ao Sr. Presidente a benevolência de mais
um minuto para eu concluir o meu pronunciamento.
Quero ﬁnalizar, agradecendo ao Senador Flexa
Ribeiro o aparte. Na verdade, diferentemente, no meu
Estado de Rondônia, o Governador Ivo Cassol vem
equipando a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo
de Bombeiros, que estão recebendo estrutura, estão
recebendo viaturas que nunca receberam em governo nenhum. Nunca receberam em governo nenhum!
E a população sabe do que estou falando, porque a
população conhece. O Governador percorre o interior
do Estado de Rondônia, dá tratamento isonômico ao
da capital do nosso Estado. Nós temos satisfação de
falar do trabalho do Governador Ivo Cassol e do ViceGovernador João Cahulla na tribuna do Senado.
Finalizo, pedindo aos Deputados que votem a
PEC nº 300 na Câmara dos Deputados. Não tenham
dúvida de que aqui o tratamento vai ser diferente. Aqui
vamos votar, vamos acelerar, vamos botar lenha nessa
fogueira, para que a PEC seja discutida e certamente
aprovada. Basta tão somente que a Câmara dos Deputados honre os seus compromissos votando a PEC nº
300, para que possamos dar um tratamento isonômico,
para que possamos dar paridade a todos os policiais
militares e do Corpo de Bombeiros de todo o Brasil,
assim como acontece no Distrito Federal.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Expedito Júnior, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Epitácio Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Valter Pereira. S. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além de sua histórica
missão evangelizadora, a Missão Salesiana tem prestado inestimáveis serviços sociais e dado privilegiada
atenção à preparação dos jovens em todas as regiões
onde ela atua. Aliás, foi a notável atuação de Dom Bosco
nessa área tão importante que é a educação, que conferiu identidade tão forte dos salesianos com crianças
e adolescentes de várias partes do mundo.
No Brasil, eles desbravaram as regiões mais
inóspitas para onde levaram ensino de alta qualidade, sempre temperado com boas práticas culturais e
desportivas, e isso não é de hoje. Aconteceu isso, por
exemplo, na Região Centro-Oeste onde os salesianos
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foram inovadores na forma de educar, inovadores e
eﬁcientes. De sorte que numerosos estabelecimentos
dessa instituição incorporaram-se à tradição de comunidades e grandes vultos do ensino emergiram exatamente dos seus quadros. Aliás, é em razão de uma
dessas ﬁguras emblemáticas que ocupo esta tribuna
nesta tarde de quarta-feira.
A despeito de me conduzir com extrema discrição
com relação a homenagens de pessoas, hoje venho
fazê-lo porque o alvo é uma ﬁgura incomum, uma ﬁgura diferente. E o faço porque amanhã, 15 de outubro,
a sua cidade querida, Corumbá, estará em festa para
comemorar o aniversário deste magnânimo religioso
chamado Padre Ernesto Sassida, que completa 90
anos de idade.
Quem mora em Corumbá ou na sua vizinha Ladário conhece muito bem a vida abnegada e simples do
generoso Padre Ernesto. Por uma feliz coincidência, ele
faz aniversário no Dia do Professor. Amanhã, todos nós
estaremos reverenciando a ﬁgura do mestre, daquele
que educa, daquele que ajuda a modelar a personalidade de cada criança, de cada jovem no País.
O Padre Ernesto nasceu no dia 15 de outubro de
1919, em Dornberg, que, na época, era território da
Itália, e veio, ainda adolescente, com 15 anos, para o
Brasil. Ao chegar aqui já ingressou na missão salesiana, tornando-se um dos mais ﬁéis discípulos de Dom
Bosco. Realizou curso de humanidades, fez o noviciado
e, depois, foi parar na coordenação prática de ensino
do Colégio Santa Teresa, na vetusta Corumbá. Após
isso, fez os cursos de Filosoﬁa e Teologia e ordenou-se
padre, em 1946, em São Paulo. Exerceu o ministério
sacerdotal em Silvânia e Goiânia, no Estado de Goiás,
retornando em 1950 para a Cidade Branca, cidade de
Corumbá, como é conhecida, e até hoje ele lá vive com
nossos conterrâneos na fronteira da Bolívia.
Falando comigo sobre o Padre Ernesto, meu
conterrâneo e ex-Deputado José de Freitas o deﬁniu
como “cidadão do mundo”, mercê do amor que ele devota às crianças e aos pobres. Não só amor ele vem
dedicando aos frágeis e oprimidos, mas um trabalho
árduo em seu favor. É, na verdade, uma vida integralmente voltada para o trabalho social, sem perder de
vista sua novel missão evangelizadora.
Falo de um sacerdote que sempre soube usar o
púlpito para pregar a palavra de Deus, mas sem descuidar da periferia das duas cidades irmãs, Corumbá
e Ladário, em cujos barracos se fazia presente, sempre presente, para mitigar, para aliviar a dor dos que
sofrem, principalmente de meninos e meninas que
amargavam o sofrimento do abandono e, por isso, frequentavam não as escolas do Estado, não as escolas
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convencionais, mas as escolas da rua, numa cidade
onde medra o perigo; o perigo das drogas, já que tanto
Corumbá quanto Ladário estão na faixa da fronteira
com a Bolívia, Sr. Presidente.
Quantos menores não deixaram de ser iscas vivas
da malandragem, presas fáceis da prostituição, porque
tiveram as mãos generosas do Padre Ernesto para se
apoiar? Quantos deles não se livraram do submundo
das drogas e do crime em razão da palavra amiga
desse missionário de Dom Bosco? Só a população
pobre da periferia de Corumbá e de Ladário, que teve
o privilégio de conviver com ele, é capaz de responder
com exatidão a essas indagações.
Em 1961, Sr. Presidente, ele fundou uma comunidade que ﬁcou conhecida como a Cidades de Meninos,
onde os infantes deserdados passaram a encontrar o
amor que lhes negaram os próprios pais. No começo,
chamava-se Escola Rural Mista. Posteriormente, ampliada, recebeu a denominação de Escola Proﬁssional Alexandre de Castro. Hoje, todos a conhecem por
Cidade Dom Bosco e ela conta com cerca de dois mil
alunos no ensino fundamental, médio e proﬁssionalizante. Trata-se de uma gigantesca obra social, gratuita,
idealizada e criada pelo Padre Ernesto Sassida.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Já
estou para concluir, Sr. Presidente.
Na verdade, a Cidade Dom Bosco é o porto seguro da criança que precisava de uma plataforma de
amor e uma âncora de fraternidade. Como ﬁel discípulo
de Dom Bosco, os traços do Padre Ernesto seguem as
luzes do mestre na fé que alimenta a alma, na caridade
que alivia o sofrimento dos desvalidos, na esperança
que abre o caminho dos pobres.
Ao devotar tanta energia à criança, o Padre Ernesto é, na verdade, Sr. Presidente, um construtor de
futuros, um construtor de...
(Interrupção do som.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ... perspectivas (fora do microfone), um construtor de vidas
de quem não teria a chance se não tivesse as mãos
amigas desse sacerdote.
Então, Sr. Presidente, ao subir nesta tribuna para
homenagear o Padre Ernesto, quero, na verdade, homenagear todos aqueles que cumprem esse papel
missionário de guiar crianças, de guiar deserdados,
de abrir caminhos para as pessoas que se encontram
sem esperança.
Minhas homenagens ao Padre Ernesto Sassida e
à população de Corumbá, que tem nele, hoje, um ﬁlho
legítimo; um ﬁlho que doa e recebe amor de todos.
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Era essa a nossa palavra; era essa a homenagem
que queríamos prestar ao Padre Ernesto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB
– MA) – Concedo a palavra ao nobre Senador César
Borges, pela Liderança. S. Exª tem direito de falar por
cinco minutos, sem apartes.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA) – Pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador César Borges,
sem atrapalhar V. Exª, eu queria fazer um registro, Sr.
Presidente.
Neste exato momento, acabei de fazer a convocação de uma reunião da CPI da Pedoﬁlia com
um professor universitário, auditor ﬁscal, da Prefeitura da Capital do meu Estado, que foi pego em uma
rede de pedoﬁlia, abusando de criança. Trata-se de
um cidadão jurista, que devia ser operador da lei em
favor da Justiça, mas que escolheu outro caminho.
Vamos ouvi-lo.
Dentro disso, registro, com satisfação, o evento
feito pelo Senador Tião Viana, no Acre, no seu Estado,
lançando a cartilha contra abuso sexual de criança,
que foi produzida pela CPI.
Fiquei muito feliz com o fato de o Senador Tião
ter reproduzido essa cartilha da CPI da Pedoﬁlia para
distribuir à população do seu Estado; e mais grato ainda porque ele, de maneira muito responsável e digna,
faz o registro de que a CPI da Pedoﬁlia, que é fato verdadeiro no Brasil, deu certo e produziu essa cartilha
pedagógica para o País.
Senador César Borges, V. Exª é pai de família.
Encerro registrando, com muita tristeza, a conﬁssão
de um pedóﬁlo. Depois de sair em defesa de Roman
Polanski, o cineasta que abusou de criança e que agora está preso, o Ministro francês Frédéric Mitterrand
precisa explicar suas próprias aventuras. Ele escreveu
um livro registrando aventuras de abuso de crianças
na Tailândia. O Brasil está entre os três maiores países
abusadores do planeta, e, entre esses, ﬁgura também
a Tailândia. O Ministro Mitterrand escreve em seu livro
que foi à Tailândia e lá abusou de crianças de tenra
idade, de meninos; e escreve esse descalabro no seu
livro. Espero que a França reaja.
Minha repulsa também ao Hamas, que promoveu no mês passado um casamento coletivo de adultos com meninas de oito anos, fazendo depósitos em
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conta bancária para o casal. Criancinhas de oito anos
estavam vestidas de noiva nesse casamento coletivo
feito pelo Hamas.
Por essa posição dura que temos tomado em
favor das crianças do Brasil é que repudio esse tipo
de comportamento.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Senador César Borges.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA) – Concedo a palavra, pela Liderança, ao Senador
César Borges, sem direito a conceder apartes.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
Liderança do PR. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
na semana passada, estive nesta tribuna alertando
para as perdas das contas individuais dos trabalhadores que fazem jus ao FGTS, o conhecido Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
A remuneração não consegue cobrir nem as
perdas inﬂacionárias, e a situação está ﬁcando cada
vez pior. Hoje, todos os jornais noticiam, em matérias
diversas, esse tema.
Segundo O Globo de ontem: “FGTS tem pior ganho em 42 anos”. Aqui está, na página de Economia de
O Globo: “FGTS tem pior ganho em 42 anos”. Esse é
o dinheiro do trabalhador no Fundo de Garantia, com
rendimento de 0,24% neste mês, a menor taxa histórica do FGTS.
As contas dos trabalhadores foram corrigidas
por esse valor praticamente insigniﬁcante de 0,25%
ao mês, porque a Taxa Referencial, a TR, foi zerada
em setembro pelo Banco Central. Como o FGTS remunera TR mais 3% ao ano, somente restou ao trabalhador receber o ganho mensal proporcional a 3% ao
ano. Dividindo 3% por 12 meses, chega-se a essa taxa
histórica mais baixa do rendimento do FGTS.
Infelizmente, Sr. Presidente, esse rendimento píﬁo
deve-se repetir, porque a tendência é de que novamente
a TR seja zerada no mês de outubro. Em setembro, a
remuneração praticamente empatou com a inﬂação e
perdeu de todas as aplicações, Sr. Presidente. Todas
as aplicações disponíveis no mercado ﬁnanceiro foram
maiores do que a aplicação no FGTS.
Vejamos: fundos de renda ﬁxa, 0,79%; fundos
DI, 0,72%; poupança, 0,50%; sem falar da Bolsa de
Valores, que foi de 8,9%.
O problema, Sr. Presidente, é que o Banco Central
está monitorando a TR de modo a impedir um grande
diferencial entre a remuneração líquida dos fundos de
renda ﬁxa e da caderneta de poupança. Com a queda
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da taxa Selic abaixo de 9%, a TR, que oscila de acordo
com essa taxa Selic, continuará a ser zerada.
Na semana passada, nesta Tribuna aqui, deste
lado mesmo, do lado esquerdo deste plenário, alertei que as perdas acumuladas em reais do FGTS, ou
seja, em relação à inﬂação de 2000 até agosto deste
ano, já somam mais de 13%. Quer dizer, a poupança
do trabalhador, o dinheiro do trabalhador teve um decréscimo de 13%.
Com isso, quem perde são os trabalhadores,
que, na maioria das vezes, têm no FGTS a sua principal fonte de poupança para ser utilizada em ocasiões
muito especiais, tais como aposentadoria por tempo
de serviço ou invalidez, demissão sem justa causa, ou
quando acometidos de doença grave. Mesmo quando
o trabalhador deseja adquirir ﬁnanciamento para a sua
casa própria, ele não tem um diferencial.
Como solucionar essa questão, Sr. Presidente? É
preciso buscar alternativas para que os trabalhadores
não sejam prejudicados em seus interesses, mesmo
porque, Sr. Presidente, o FGTS tem obtido lucros. Aí
está, eu diria, a tragédia: o FGTS tem obtidos lucros
extraordinários nos últimos anos.
Por exemplo, o lucro líquido do Fundo foi de R$19
bilhões, de 2001 a 2008. Isso acontece, Sr. Presidente,
porque enquanto o FGTS paga uma remuneração aos
cotistas, que muitas vezes não cobre nem a inﬂação,
as suas aplicações são remuneradas a taxas bem mais
elevadas: são títulos públicos que pagam taxa Selic,
empréstimos imobiliários para a classe média, com
ﬁnanciamento para Estados e Municípios com taxas
maiores do que se remunera o trabalhador.
Peço a V. Exª a tolerância normal e já concluo
meu pronunciamento.
Por exemplo, a matéria de O Globo aponta que
“quase R$100 bilhões do patrimônio do Fundo estão
aplicados em papéis do Tesouro.”
Por tudo isso, Sr. Presidente, preocupado com
essa situação, apresentei um projeto de lei, o PLS
301, de 2008, que visa a aumentar a remuneração dos
trabalhadores por meio da repartição de 50% do lucro
líquido do Fundo. Ora, se há lucro, reparte-se com os
trabalhadores.
Esse projeto já foi aprovado na Comissão de
Assuntos Sociais, vai, agora, à Comissão de Assuntos Econômicos em caráter terminativo, e aqui estou,
exatamente pedindo a meus Pares do Senado que
aprovem esse projeto.
Dito de outro modo, Sr. Presidente, metade dos
ganhos com as aplicações do FGTS vão voltar, aprovado o meu projeto, para as contas dos cotistas, as
contas individuais de cada trabalhador, aumentando a
poupança desse trabalhador. Por exemplo, entre 2001
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e 2008, seriam repartidos cerca de R$9 bilhões com os
trabalhadores caso o projeto estivesse em vigor.
Sr. Presidente, ainda alerto que essa mudança
não traz nenhum risco para o FGTS, nenhum risco
para os empréstimos imobiliários ou para obras de
saneamento, porque os recursos estarão lá no Fundo
de Garantia, os trabalhadores continuarão com suas
restrições de saques e os recursos do Fundo continuarão disponíveis para suas aplicações em habitação,
saneamento e infraestrutura.
Não podemos esquecer que temos um déﬁcit de
sete milhões de moradias. Além disso, não existe nenhuma diﬁculdade operacional técnica para viabilizar
a aplicação desse nosso projeto. A Caixa já administra as contas do FGTS e dispõe de todos os recursos
tecnológicos necessários.
Portanto, Sr. Presidente, encerrando, o trabalhador corre contra o tempo, porque a cada mês a remuneração das cotas e das contas individuais tende
a estacionar nos meros 0,25%. Isso é uma injustiça
enorme com milhões de empregados que detêm contas do FGTS.
Por isso, mais uma vez, apelo aos Srs. Senadores
membros da Comissão de Assuntos Econômicos para
que aprovem esse nosso projeto em caráter terminativo,
para ele tramitar na Câmara dos Deputados. Espero
merecer a sanção do Presidente da República, porque
há uma reação da Caixa para poder aprovar.
Veja bem, Sr. Presidente, que é a repartição
do lucro do dinheiro do trabalhador. Nada mais justo,
nada mais correto. É isso só que estamos pleiteando
no nosso projeto, porque o que hoje a imprensa noticia é uma verdadeira injustiça com a poupança do
trabalhador do FGTS.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA) – Voltamos à lista dos oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Júnior.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um tema que
nos vem preocupando há muito, nesta Casa, um ponto que é crucial, que é caro ao Brasil, é exatamente a
recuperação econômica ao longo de 15 anos.
Desde o Plano Real, começamos um plano de
recuperação da economia brasileira que perdurou até
agora e vínhamos numa linha crescente, acumulando
vitórias no campo econômico, começando pelo Plano
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Real e vindo, também, depois, o câmbio ﬂutuante, a
Lei de Responsabilidade Fiscal, as metas de superávit
primário e uma série de ganhos; evoluindo para aumento de superávit, para rigor monetário.
Porém, o que nós estamos vendo agora? Durante a crise, o governo disse que precisava reduzir
o superávit para poder combater os efeitos negativos
da crise. Ora, gastos excepcionais não recorrentes
poderiam até ser aceitos – e nós não combatemos
isso, na verdade, durante o período de crise –, porém
o que estamos vendo agora é uma contínua acumulação de gastos correntes, principalmente de gastos
com pessoal, e são gastos permanentes, são gastos
recorrentes, e, somada a isso, há uma consequência
da crise: a queda da arrecadação. Então, uma combinação explosiva entre queda de arrecadação e aumento
dos gastos correntes.
A máquina pública é cara, ineﬁciente, inchada, e
agora tememos que nos próximos anos tenhamos uma
situação de deterioração das contas públicas. Portanto, se não recuperarmos a arrecadação... Vejam: não
é aumentando a carga tributária que vamos ter de aumentar a arrecadação, pois a nossa carga tributária é
excessiva, portanto, temos de limitá-la. Por exemplo:
não vamos aceitar aumento de carga tributária através
de CSS. Se, por acaso, na Câmara dos Deputados passar – o que não acredito –, vamos derrubá-la aqui no
Senado, como ﬁzemos com a CPMF. Nós não vamos
permitir aumento de carga tributária.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Senador Antonio Carlos Júnior...
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Sim, Presidente Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Inclusive nós
não devemos admitir, posto que não tem apoio constitucional. O aumento de carga tributária por meio da
criação de alíquotas não tem apoio na Constituição
Federal...
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Perfeito.
O Sr. Marco Maciel (DEM –PE) – (...) que juramos cumprir.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Perfeito, Senador.
Então, só alterando a Constituição é que poderemos ter aumento de carga tributária. Portanto, é inconstitucional, e não vamos permitir isso.
Agora, preocupa-nos, sobremaneira, essa deterioração das contas públicas, quer dizer, aumento
de gastos correntes e arrecadação em queda. O que
está sendo espremido na história? O investimento.
O investimento que, tradicionalmente, o Governo faz
em infraestrutura. Estamos com sérios gargalos na
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infraestrutura brasileira: estradas deﬁcientes, ferrovias
idem, portos também necessitando de expansão e de
remodelação – o caso do porto de Salvador é gritante; temos problemas e dúvidas em relação a energia,
saneamento.
Ora, se o Governo deixa de investir em infraestrutura, os gargalos aumentam. E o que vai acontecer? Vamos crescer menos no futuro. Por quê? Os
investimentos privados estão naturalmente atrelados
a três pontos básicos: taxa de juros aceitável, carga
tributária comportada e infraestrutura satisfatória. Sem
esses três pontos o setor privado não investe. E, no
caso de o Governo ser incapaz de, sozinho, investir na
infraestrutura, ele tem de criar marcos regulatórios que
possam atrair a empresa privada. Então, taxa de juros,
carga tributária, marco regulatório e infraestrutura são
pontos básicos para que o País cresça.
Em função da crise, geramos capacidade ociosa na indústria. Então, nós podemos crescer no próximo período para ocupar essa capacidade ociosa.
Mas, quando a capacidade ociosa for ocupada, o que
vai acontecer? Sem novos investimentos – e a taxa
de investimento caiu brutalmente este ano –, e sem
investimento em infraestrutura, o que vai acontecer?
Não vamos crescer a taxas satisfatórias; vamos crescer a taxas muito aquém das que crescemos nos últimos anos.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permita-me
V. Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– E isso vai prejudicar inclusive o próprio Governo na
tentativa de voltar a arrecadar satisfatoriamente.
Tem o aparte V. Exª, Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, V. Exª aborda, com conhecimento técnico, as questões que dizem respeito
a receitas e despesas do Governo. O Governo, todas
as vezes que a conta não fecha, pensa em aumentar
a receita, ou criando novos tributos, ou até mesmo aumentando alíquotas. Tem sido assim, e, dessa forma,
chegamos a essa carga tributária gigantesca. Toda
vez que o Governo vê o buraco aberto nas suas contas, ele quer tapar o buraco aumentando impostos. A
questão não é que o Governo arrecada de menos; ele
arrecada demais. O que ocorre é que ele gasta muito
e gasta mal; é um Governo perdulário, um Governo
que investe no supérﬂuo, que admite superposição de
ações, o paralelismo, que engorda a máquina pública, a
torna pesada e cara. E V. Exª focaliza exatamente isso.
O Governo fala em criar a CSS de forma a afrontar a
Constituição inclusive. Mas não podemos nos esquecer
de que os Governos arrecadaram R$280 bilhões, ou
melhor, conﬁscaram R$280 bilhões com a CPMF, e a
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saúde está na UTI. Ou seja: não se resolveu o problema da saúde. E, agora, diz que vai resolver criando um
novo imposto. Temos de, realmente, cerrar ﬁleiras aqui,
Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, e rejeitar
essa tentativa do Governo. Ainda ontem, o Ministro
da Saúde, no Rio de Janeiro, pregava a aprovação da
CSS; e, como contrapartida, o Presidente, há poucos
dias, anunciou R$30 bilhões para as Olimpíadas e já
anunciou R$120 bilhões para a Copa do Mundo em
2014. Há uma contradição gritante: falta dinheiro para a
saúde e sobra dinheiro para determinadas realizações
do Governo. Portanto, estamos com V. Exª e pretendemos aqui, juntos, cerrar ﬁleiras contra essa tentativa
do Governo que afronta a inteligência da Nação em
criar um novo imposto.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Senador Alvaro Dias, o aparte de V. Exª é importante no sentido de tornar o Governo mais responsável
nos seus gastos para que não tenhamos gargalos de
infraestrutura.
Na verdade, a arrecadação era excessiva; ela
caiu em relação ao que foi arrecadado – não é que
ela seja de menos –, mas ela caiu em relação ao que
já se pode ter arrecadado em função da crise, só que
os gastos não foram contidos e, consequentemente,
os investimentos ﬁcam prejudicados. Inclusive, em
relação ao próprio PAC, que foi lançado com tanto estardalhaço – um book de projetos – pelo Governo, na
verdade, agora, o Governo, vendo a sua má gestão
em relação ao PAC, vendo que não está conseguindo
realizá-lo, está querendo colocar a culpa no Tribunal
de Contas da União (TCU) e na Lei de Licitações, o
que é um verdadeiro absurdo. O TCU é o guardião do
dinheiro público e não pode ser atacado aqui. Aliás, ele
é atacado frequentemente pelos Ministros e pelo próprio Presidente da República. Nós temos de defender
o TCU. O TCU é um órgão auxiliar desta Casa e nos
ajuda, efetivamente, a defender o dinheiro público.
Abrandamento da Lei de Licitações? Por quê?
Para favorecer empreiteiros e fornecedores do Governo, visando a campanha eleitoral? Não, senhor.
Nós não podemos aceitar isso. Não se deve mexer
em Lei de Licitações, tampouco mexer na legislação
que permita o abrandamento da ﬁscalização do TCU.
Isso é um absurdo.
O Governo, agora, coloca novas práticas inacreditáveis, como, por exemplo, reter a devolução do
Imposto de Renda, dinheiro que foi pago, por adiantamento pelos contribuintes, na fonte. Mas a tributação
vem agora. E esse dinheiro não é corrigido, até que o
Governo reconheça o valor, ele não será corrigido; ele
só será corrigido a partir do reconhecimento do valor
até o pagamento. Então, o Governo se apropriou, sem
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correção, da primeira parte do processo, e, agora, quer
pagar taxa Selic. Por que ele não vai a mercado buscar
recursos? Ele tem uma dívida pública mobiliária, em
mercado, de R$1,5 trilhão. E por que ele não vai buscar mais R$5 bilhões para devolver ao contribuinte o
imposto que lhe foi descontado por antecipação?
Ele tem obrigação de fazer...
(interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Ele vai fazer caixa com recursos do contribuinte. Então, ele que corte despesas, priorize os investimentos,
desinche a máquina pública e acabe com esse negócio de dizer que, no governo passado, o que se queria
era um Estado mínimo e, agora, o que se quer é um
Estado máximo. O Estado é para regular, o Estado é
para equilibrar o jogo econômico, não para operar. O
Estado não pode ser operador; o Estado tem que ser
regulador. A máquina está pesada demais para um
Estado somente regulador, que é o que nós todos
desejamos.
Então, mais responsabilidade nos gastos públicos, menos desperdício, mais investimento, porque,
do contrário, o País não crescerá. E outra coisa: a herança maldita pode ﬁcar para os próximos governos.
Está se armando uma bomba de efeito retardado em
relação aos gastos públicos. Temos advertido quanto
isso aqui – vários Senadores têm falado – e não podemos aceitar isso. É preciso que haja responsabilidade;
é preciso que haja cuidado para que os próximos anos
e as próximas gerações não sejam penalizadas. Nós
não podemos jogar quinze anos de vitórias econômicas, de recuperação econômica fora. É irresponsabilidade jogarmos esses quinze anos fora. Vamos chamar
o Governo à responsabilidade. É preciso moderar os
gastos; é preciso controlar os gastos; é preciso tentar
poupar para investir, porque aí é que está o futuro do
Brasil. Enﬁm, precisamos crescer para poder garantir
o nosso futuro. Então, vamos ter responsabilidade com
os gastos públicos!
Era o que eu tinha a falar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA) – Voltamos a ouvir um Senador pela Liderança.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Gostaria de inscrever-me, como Líder do PSB,
para falar nesta sessão no momento adequado.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB –
MA) – V. Exª será atendido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa, pelo PSC.
V. Exª dispõe de cinco minutos, sem direito a
apartes.
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O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Senador Cafeteira, que preside
esta reunião, Parlamentares presentes, brasileiras e
brasileiros presentes aqui e os que nos assistem pelo
sistema de comunicação, cinco minutos é muito tempo.
Cristo, em um minuto, fez o Pai-Nosso, com 56 palavras. Vamos desta terra aos céus, Mozarildo. Mas eu
faria outra reza, não é o Pai-Nosso não.
Aliás, Alvaro Dias, vou repetir, três coisas a gente
só faz uma vez na vida: nascer, morrer e votar no PT.
Está vendo, ó Cafeteira? É uma lástima este Governo.
Por isso eu deixei o PMDB. Ser caudatário disso aqui?
Não é mais aquele PMDB de Ulysses encantado no
fundo do mar, que teve coragem, sem chance nenhuma, de ser candidato a Presidente da República em
1974. Mozarildo, Tancredo se imolou pela democracia, como Juscelino Kubitschek, humilhado, cassado.
Como Ramez Tebet.
Mas olha aqui: Piauí possui mais de meio milhão
de analfabetos. É o Governo do Piauí. E depois eles vão
mandar uma carta para o Suplicy. Nós só ganhamos,
não somos campeões não, está ouvindo, Cafeteira?
V. Exª, que é do Maranhão, São Luís, de que se dizia
“Atenas do Brasil”, “do saber”. Olha a porcaria do PT
no Piauí. Nós só ganhamos, em analfabetos, de Alagoas. E estão ali os Senadores do Alagoas, é tudo do
Governo. Quer dizer, e o PMDB vai aí.
Então, quero dizer o seguinte: eu lamento, ô Cafeteira. Aquela fé, fé que remove montanha... Francisco,
o santo, o meu patrono, disse: “Onde tiver o desespero,
leve a esperança”. A esperança está na democracia,
na alternância do poder. O poder no Brasil e no Piauí.
Atentai bem! Isso é do IBGE, e eles vão mandar, ô
professor Cristovam, na véspera do Dia do Professor.
É uma lástima esse Governo. Nunca antes eu vi um
governo tão desastrado como este do Brasil.
Presidente Sarney, o Piauí possui mais de meio
milhão de analfabetos. Lição de hoje: o Piauí possui
mais de meio milhão de analfabetos. Isso ninguém
discute. Ô aí da televisão, bota bem grande, faz de
conta que é a Ideli, que é o Mercadante, esse povo
do Governo. Bota um outdoor aqui. Olhem o que diz
o Portal AZ:
Meio milhão não sabe ler nem escrever. O
problema é que muitos dos demais 2,5 milhões
[Professor Cristovam Buarque] até sabem ler
e escrever, mas não conseguem interpretar
textos e/ou realizar operações matemáticas
simples, fazendo o Piauí continuar sendo o
covil de iletrados que assombra sua história
e seus governantes.
Esse é o resultado do Governo do Piauí.
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Ô, Suplicy, depois você vai trazer uma carta do
Governador. Isto aqui é do IBGE:
O Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE) aponta um dado alarmante e
preocupante no paupérrimo Piauí. Dos seus
quase 3 milhões de habitantes, em condições
de ser alfabetizados, 563 mil são analfabetos,
um percentual que chega a 24,37% com potencial de estudo, segundo os dados tabulados
pelo Ministério da Educação.
O alarmante despreparo das autoridades
públicas ligadas à área de Educação e da falta de visão de que só através dela haverá um
maior senso crítico e mais desenvolvimento
reﬂetem no fato de o Piauí ser o penúltimo
Estado em porcentagem de analfabetos em
relação à sua população.
Sem falar que o Piauí é um dos Estados
que mais exportam analfabetos em busca de
melhores oportunidades, não raras vezes sendo escravizados Brasil afora. Números como
esses são escondidos ou “esquecidos” pelo
governo [Presidente Sarney, V. Exª que representa o futuro, o saber, São Luís, antena do
Brasil, é uma lástima, não é?]. Números como
esses são escondidos ou “esquecidos” pelo
Governo. Pior que o Piauí só Alagoas, que tem
25,72% de sua população analfabeta.
Mas, se esse Governador não sair e deixar logo
o vice, nós vamos acabar passando ao PT essa lástima, Sarney. Isso é que me afastou. Eu não entendo
como um partido como o PMDB vai ser caudatário de
um partido desses, de aloprados, que estão a acabar
com o Brasil.
“Aumento de Analfabetismo no ano de 2008”. É
de agora. Aumentou. O Piauí é um dos 11 Estados
onde o analfabetismo aumentou, nos últimos anos,
principalmente em 2008. Isso é do IBGE, que é do
Governo. Isso é a verdade.
Eu falo como Cristo. Ô Suplicy, Ô Mercadante,
de verdade em verdade eu vos digo: isso é desgraça
muita. A democracia nos possibilita a esperança de
alternância do poder.
É por isso que a candidatazinha aí, aquela carcarejadora, tem menos de 15% no Piauí. É tão vergonhoso que eles publicam, Mozarildo, resultado para
Deputado Estadual, Federal, Senador, Governador e
não para Presidente, porque ela está com menos de
15%. Essa é a realidade.
Prossigo a leitura: “Quanto ao Piauí, ele exporta
anualmente os que já têm, mesmo assim permanece
o índice alto. [...] Os menores índices de analfabetismo
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[...]”. Agora, quero render homenagem ao Rio Grande
do Sul, a São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Santa Catarina, ao Distrito Federal e ao Amapá. Onde estão o
Senador Papaléo Paes, o Presidente Sarney e o Senador Romero Jucá? Nesses Estados, há em torno de
4,39% de analfabetos; no Piauí, são quase 25%. Isso
é uma lástima!
Presidente Luiz Inácio, viemos aqui fazer-lhe
um apelo. A gratidão é a mãe de todas as virtudes. O
Piauí conﬁou, acreditou em Vossa Excelência. Até eu
votei em Vossa Excelência em 1994. Mas olha só no
que deu! Então, isso é o que nos afastou. Está aqui,
não adianta! Goebbles dizia: “Uma mentira repetida
torna-se verdade”. O mentiroso é um corajoso. Hoje,
estamos na terceira onda, a da desmassiﬁcação da
comunicação, e chegam os portais, como o Twiter,
com a verdade. Aprendi com um caboclo do Piauí, que
diz: “É mais fácil você tapar o sol com uma peneira do
que esconder a verdade”. Efraim Morais, está aqui a
verdade, a vergonha: o analfabetismo está aumentando no Nordeste e no Piauí!
Presidente Luiz Inácio, ainda há tempo de corrigir
isso. A gratidão é a mãe de todas as virtudes. Volte-se
a essa realidade. A realidade é essa. Vossa Excelência diz ter conquistado as Olimpíadas de 2016, mas já
conquistamos, ô Flávio Arns, o primeiro lugar, o pódio
de morte da gripe do porco! Ouviu, Mozarildo? Já conquistamos a medalha olímpica de ouro. Não precisa
esperar, não. E, agora, Luiz Inácio, Vossa Excelência
quer dar ao Piauí a medalha de ouro da vergonha do
analfabetismo. Ó Deus, ó Deus, ó Deus!
Falta-me um minuto, e, em um minuto, Jesus fez o
Pai-Nosso, com 56 palavras, e repito a reza. Há coisas
que a gente só deve fazer uma vez: nascer, morrer e
votar no PT. O Piauí votou nele, e estamos lascados.
Resta a esperança, pois, como diz Ernest Hemingway,
em seu livro O Velho e o Mar – o do Sarney é O Dono
do Mar –, perder a esperança é a maior estupidez. Então, resta ao povo do Piauí a esperança na democracia. Que este País aproveite a democracia, para fazer
a alternância do Governo no Brasil e no Piauí!
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
A pauta está trancada em virtude de disposição constitucional que assim determina, ou seja, pela
Medida Provisória nº 465. Mas há três projetos de decreto legislativo que poderão ser votados, em relação
aos quais há acordo geral na Casa. A votação será
simbólica.
Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 658, DE 2009
Projeto de Decreto Legislativo nº 658, de
2009 (nº 1.253/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo Federal da República da Alemanha
sobre Cooperação Financeira, de 24 de outubro
de 1991, relativo ao Projeto Saneamento Básico
Ceará II, concluído em 28 de junho de 2004.
O Parecer da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional é favorável, sendo Relator o Senador Tasso Jereissati.
Junto ao projeto, vêm as Emendas nºs 1 e 2, de
redação, que constam do relatório.
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o Projeto, sem prejuízo das emendas de redação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação as Emendas de Redação nºs 1 e 2,
que constam do relatório.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Procede-se, agora, à apreciação da redação ﬁnal.
É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 481, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 481, de 2009 (nº
22/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova os textos dos Atos da União Postal Universal – UPU, aprovados em XXIII Congresso,
em Bucareste, em 5 de outubro de 2004.
O parecer da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional é favorável. Foi Relator o Senador
Wellington Salgado.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, declaro aprovado o
Projeto de Decreto Legislativo.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 481, DE 2009
(Nº 22/2007, na Câmara dos Deputados)
Aprova os textos dos Atos da União
Postal Universal – UPU, aprovados em seu
XXIII Congresso, em Bucareste, em 5 de
outubro de 2004.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam aprovados os textos dos Atos da
União Postal Universal – UPU, aprovados em seu XXIII
Congresso, em Bucareste, 5 de outubro de 2004.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos referidos Atos da União Postal
Universal – UPU, bem como quaisquer ajustes com-
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plementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra dos textos encontra-se publicada no DSF, de 24-62009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 659, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 659, de 2009 (nº
664/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Transferência de Pessoas Condenadas entre a República Federativa do Brasil e a República de
Moçambique, assinado em Maputo, em 6 de
julho de 2007.
O parecer da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional é favorável. Foi Relator o Senador
Flávio Torres.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Só para registrar que a pauta está sendo votada,
produto de acordo, tendo em vista que o Relator da
Medida Provisória nº 465, Senador João Pedro, pediu
prazo até terça-feira para apresentar o relatório para a
devida apreciação, com o que nós concordamos. Estamos de acordo em votar essas três matérias para
cumprir a pauta de hoje.
Era este registro e este posicionamento. Nós estamos de acordo, e a votação que está sendo feita é
votação por acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 659, DE 2009
(Nº 664/2008, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Transferência de Pessoas Condenadas entre a
República Federativa do Brasil e a República de Moçambique, assinado em Maputo, 6
de julho de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Transferência de Pessoas Condenadas entre a República Federativa do Brasil e a República de Moçambique, assinado em Maputo, 6 de julho de 2007.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto encontra-se publicada no DSF, de 19-82009.

São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária.
1
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
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(Sobrestando a pauta a partir de: 30-82009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 12-11-2009
2
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)
Relator revisor: Senador Papaléo Paes
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-92009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 30-11-2009
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 16, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 466, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 16, de 2009, que dispõe
sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados; altera as Leis nºs 9.991, de 24
de julho de 2000, 9.074, de 7 de julho de 1995,
9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848,
de 15 de março de 2004; revoga dispositivos
das Leis nºs 8.631, de 4 de março de 1993,
9.648, de 27 de maio de 1998, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
466, de 2009).
(Lida no Senado Federal no dia 13-102009)
Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(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 Lú-
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cia 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.
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.
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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
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

OUTUBRO 2009
51782

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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 janeiro 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.
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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
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 fe-
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vereiro 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 Adolescente (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
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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.
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
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– 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.
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,
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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
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.
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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 – Complementar (nº 375/2006-Complementar, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a composição
do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus; revoga a
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991;
e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora ad hoc: Senadora Serys 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 (nº 388/2003,
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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,
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 aqui-
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sição 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.
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,
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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.
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).
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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.
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 regula-
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menta 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
– 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):
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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.
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.
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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
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.
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56
REQUERIMENTO Nº 545, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
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.
57
REQUERIMENTO Nº 1.093, 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).
58
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim,
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 Rome-
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ro 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).
61
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009
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).
62
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009
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).
63
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.158, de 2009, do Senador Jefferson
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;
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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
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 Gilber-
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to 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.
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).
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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
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.299, de 2009, Do Senador Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
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
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
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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 1.305, 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 (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a Ordem do Dia.
Voltamos à lista de oradores.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, apenas para solicitar a V. Exª que autorize a inserção na ata dos trabalhos de hoje do artigo
de Elio Gaspari no jornal O Globo: “Vale x Planalto,
um jogo a ser degustado”. Apenas para registro nos
Anais da Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e§ 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O pedido de V. Exª será atendido. Será transcrita nos
Anais da Casa a matéria referida há pouco em sua
comunicação.
Concedo a palavra ao primeiro inscrito, o Senador Antonio Carlos Valadares, pela Liderança. S. Exª
dispõe de cinco minutos.
Em seguida, V. Exª, Senador Mercadante. Como
orador, depois do Expediente, terá 20 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, V. Exª pode conceder, na alternância, a palavra ao Senador Aloizio Mercadante.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com o maior prazer.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
–Tem a palavra o nobre Senador Aloizio Mercadante,
como orador inscrito, por 20 minutos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores e os que nos
acompanham, queria registrar alguns indicadores que
estão surgindo hoje e que mostram a consistência, a
amplitude e a força da retomada do crescimento econômico no Brasil, bem como a qualidade da resposta
que o País deu a esta que é a mais grave crise econômica internacional desde o ﬁnal dos anos 20, desde
a grande crise de 29.
Nós tivemos hoje o indicador talvez socialmente mais importante, que são os dados referentes ao
mercado de trabalho. Foram criados, em setembro,
253 mil novos postos de trabalho – recorde deste ano.
E mais importante que o recorde deste ano é quando
nós comparamos a situação do mercado de trabalho
do Brasil, que tem um saldo amplamente favorável no
sentido de geração de novos postos de trabalho, por
exemplo, com a maior economia do mundo, os Estados
Unidos, que estão a 21 meses em recessão e com 4,2
milhões de postos de trabalho fechados.
Portanto, quando olhamos a Europa, os Estados
Unidos, o Japão, as grandes economias do planeta que
continuam numa trajetória recessiva, com aumento do
desemprego, o Brasil, na outra ponta, gera 253 mil novos postos de trabalho só em setembro e tem um saldo
altamente positivo em relação ao mercado de trabalho,
o que mostra a força da retomada do crescimento.
Não é só esse indicador. Nós também batemos
recordes neste mês de setembro de embarques e desembarques de voos domésticos, de voos internacionais no Brasil, enﬁm, da movimentação aeronáutica. O
aumento foi de 29,7%, ou seja, houve quase 30% de
aumento de passageiros no Brasil no mês de setembro,
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quando comparamos com o ano anterior. Isso é um
aumento espetacular e que coloca um grande desaﬁo
para nós todos que é a infraestrutura aeroportuária e a
infraestrutura da frota aeronáutica. Já estamos chegando à média de 67% da taxa de ocupação dos voos. Em
algumas rotas – quem tem viajado, como nós viajamos,
pode ver –, os voos estão sempre lotados.
Outro indicador apareceu agora também nesse
mês de setembro: recorde histórico de vendas de automóveis. Foram 307 mil veículos vendidos, a maior
venda de automóveis da história do Brasil. É verdade
que o estímulo do IPI seguramente contribuiu, mas
isso, junto com o emprego e os voos, mostra que a
retomada do crescimento econômico é consistente e
está-se ampliando para todos os setores da economia, com exceção de alguns setores exportadores que
continuam enfrentando um cenário externo extremamente adverso, porque a economia mundial continua
em recessão. Os grandes compradores do mundo,
como os Estados Unidos, Europa e Japão, sentirão
uma concorrência externa muito forte, muito acirrada,
especialmente pela agressividade da China. A China
acaba de passar a Alemanha como país exportador
na crise e isso, evidentemente, exige do Brasil muita
atenção. Mas os indicadores de produção voltada para
o mercado interno são muito consistentes e mostram
um forte crescimento na economia.
Por que isso foi possível? Foi possível, em primeiro
lugar, por causa do papel dos bancos públicos, BNDES,
Caixa e Banco do Brasil. Se nós analisarmos dezembro do ano passado, veremos que os bancos públicos
respondiam por 48% da oferta de crédito; 52% eram
dos bancos privados. No entanto, em meados deste
ano, os bancos privados ﬁcam com apenas 12% do
crédito; 88% do crédito é ofertado pelos bancos públicos – BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do
Brasil, do crescimento do crédito na economia.
Por que isso? Primeiro, porque o Governo tomou
uma atitude ﬁrme de fortalecer os bancos públicos.
Infelizmente, enquanto o Governador do meu Estado,
José Serra, vendia a Nossa Caixa, na crise, nós fortalecíamos os bancos públicos, capitalizávamos o BNDES, fortalecíamos o Banco do Brasil e fortalecíamos
a Caixa Econômica Federal, criando novos instrumentos, programas agressivos como “Minha Casa, Minha
Vida” para impulsionar a construção civil.
Ontem, o Governo editou uma medida provisória de R$6 bilhões para capitalização da Caixa Econômica Federal, exatamente pela força que ela vem
manifestando de aumento na oferta de crédito, chamando atenção para o fato de que a inadimplência do
País vem caindo, ou seja, as pessoas estão pagando
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mais suas dívidas, cai a inadimplência, e aumenta a
demanda por crédito.
Os bancos públicos tiveram papel decisivo no
enfrentamento da crise quando havia uma crise global
de crédito, e os Estados Unidos, a Europa e o Japão
não tinham respostas adequadas pela forma como foram pouco exigentes na regulação dos seus sistemas
ﬁnanceiros, permitiram especulações e alavancagens
muito altas e não tinham esses instrumentos que nós
tínhamos. Os bancos públicos e os depósitos compulsórios no Banco do Brasil ajudaram também a suprir a
demanda de liquidez e permitir que o crédito no Brasil
se mantivesse durante a crise. E agora expandem rapidamente com toda essa força.
Além dos bancos públicos, outra resposta eﬁciente que o Governo deu foi a desoneração de setores estratégicos da economia. Desoneramos o setor
de automóveis, o setor linha branca, o setor eletroeletrônico, a construção civil, exatamente esses setores que saem na frente na retomada do crescimento
porque, na outra ponta, estão a manutenção do Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, que temos
sustentado todos esses anos, o aumento do valor do
repasse da Lei Orgânica de Assistência Social. Só na
Lei Orgânica de Assistência Social e no Bolsa Família,
o Governo Lula passou de R$6,5 bilhões – para essas
políticas de inclusão social – para R$25,5 bilhões. Nós
praticamente aumentamos em cerca de R$20 bilhões
o repasse de recursos para essas políticas sociais,
permitindo que 12 milhões de famílias sejam atendidas pelo Bolsa Família.
A Lei Orgânica de Assistência Social protege os
mais frágeis, pessoas com deﬁciência, além de uma
recuperação muito sólida na geração de empregos,
como acontece de novo, e na recomposição do salário mínimo. Essas políticas públicas, mais o “Luz para
Todos”, o Prouni, esse conjunto de políticas tirou vinte
milhões de brasileiros da pobreza e gerou um mercado
interno forte de consumo, que hoje é o que sustenta
esses indicadores de recuperação de crescimento da
economia.
Eu tenho certeza de que, nesse terceiro trimestre do ano, julho, agosto e setembro, o Brasil vai crescer muito próximo a 2,5%, quando comparado com o
semestre anterior. E no último trimestre do ano, nós
vamos crescer a mais de 10%. Estou registrando hoje
e voltaremos a debater isto em plenário: no último trimestre deste ano o Brasil estará crescendo a mais de
10% ao ano, quando comparado com o trimestre do
ano anterior, que foi exatamente o auge da crise, para
que possamos caminhar em 2010 para um crescimento
econômico entre 4,5 e 5% ao ano.
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Portanto, aquela crise que assustava tantos e,
infelizmente, animava alguns da oposição – eu não diria da oposição responsável, que existe, mas daquela
oposição que sempre acha que “quanto pior melhor”,
que é um péssimo caminho para se fazer Oposição – ,
eu acho que aquele cenário ﬁcou para trás.
O Brasil respondeu agilmente com a política
econômica: nosso balanço da pagamentos está com
um superávit comercial de mais de US$20 bilhões;
temos reservas cambiais de mais de US$230 bilhões.
Indicadores batem recorde de empregos, recorde de
venda de automóveis, recorde de oferta imobiliária –
mais de R$3,5 bilhões vieram do crédito imobiliário da
caderneta de poupança; não é o crédito público, não,
é da caderneta de poupança, mostrando a força da
reativação da construção civil. Houve crescimento de
mais de 30% de vôos domésticos.
Todos esses indicadores da consistência da retomada do crescimento econômico se devem à inclusão social, ao crescimento do mercado interno de
massa, porque se não se consegue crescer para fora,
nós só podemos crescer para dentro nesse momento.
E o Brasil se destaca em relação aos demais países,
junto com China e Índia que, de longe, são os países
com melhor desempenho econômico neste momento;
o Brasil vem logo a seguir, com uma retomada muito
ampla, muito consistente e muito promissora do crescimento econômico.
No entanto, temos alguns desaﬁos muito importantes. O primeiro é o Congresso Nacional se debruçar
sobre a agenda de reformas, tentar melhorar no que
for possível a eﬁciência econômica do Brasil; a reforma tributária, infelizmente, o Congresso não a fez, a
Câmara mais uma vez paralisou o processo, mas nós
podemos fazer algumas mudanças importantes tentando racionalizar e simpliﬁcar a estrutura tributária
do Brasil.
Seria muito importante melhorar mecanismos
de ﬁnanciamento à economia. O cadastro positivo é
outra pauta que está aqui no Senado e poderíamos
concluir essa votação; o seguro agrícola que está na
Câmara dos Deputados poderia ser concluído. Por
quê? Porque vamos enfrentar um mundo em que a
concorrência externa vai ser cada vez mais acirrada
e nós precisamos aumentar a competitividade e a eﬁciência da economia.
A segunda advertência que eu queria fazer é em
relação à taxa de câmbio. O câmbio brasileiro está se
apreciando de forma muito forte, porque outro recorde
desse ano é o da Bolsa de Valores. Nós já passamos
65 pontos, a Bolsa de Valores do Brasil se descolou da
de Nova York. A recuperação é muito mais consistente,
a entrada líquida de recursos, neste mês de setembro,
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supera US$3,6 bilhões. Portanto, há um ﬂuxo muito
forte de entrada de recursos no Brasil, exatamente
porque lá fora não há muitas oportunidades: os Estados Unidos estão em recessão há 21 meses; a União
Europeia teve uma queda do PIB de 4,6% nos últimos
doze meses; no Japão, a economia teve uma queda
do Produto Interno Bruto de 6,5%; e o Brasil voltou a
crescer – e crescer muito forte. Já com os indicadores
em setembro, nós estamos atraindo fortemente investimentos, além da perspectiva...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Senador, V. Exª me desculpe interromper o seu
discurso, mas quero registrar a presença em nosso
plenário do ex-Senador Duciomar Costa, hoje Prefeito de Belém.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Quero associar-me a essa justa homenagem. Duciomar foi Senador conosco no início da Legislatura e
hoje preside aquela importante cidade, que é Belém.
Nossas saudações.
Nós estamos, portanto, atraindo um volume muito forte de investimentos e isso está fazendo com que
haja uma apreciação da taxa de câmbio. Nós precisamos tomar cuidado para que não haja uma bolha
nessa apreciação, o que prejudicaria a competitividade
da economia brasileira, mas é evidente que há razões
muito profundas para que isso aconteça. Quer dizer, a
situação do Sistema Financeiro Brasileiro, o volume de
reservas – US$230 bilhões em caixa –, os recordes que
nós estamos batendo em vários setores da economia,
neste mês de setembro, em termos de retomada do
crescimento econômico, diferencia-nos claramente da
maioria dos países, especialmente dos países desenvolvidos, porque o Brasil sai na frente, sai melhor, sai
com consistência e com isso atrai investimentos poderosos. E há uma apreciação do câmbio para o qual
o Governo dever ﬁcar muito atento. Não pode apenas
administrar isso com a compra de reservas, porque já
estamos atingindo um nível de reservas bastante elevado e diria que nos dará a segurança para qualquer
turbulência futura.
A outra questão que nos preocupa, nesse cenário
macroeconômico extremamente exitoso com a força
da retomada do crescimento econômico no Brasil, é
a situação ﬁscal do País.
O Governo teve que fazer uma forte desoneração no setor automotivo, de eletrodomésticos, de linha
branca, da construção civil, que ajudou a reativação da
economia – o que agora se apresenta na geração de
empregos com todos esses resultados – mas debilitou
a capacidade de receita do Estado brasileiro.
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Junto a isso, o Governo manteve os investimentos
que são indispensáveis – nós temos que andar mais
rápido na infraestrutura, na logística – e manteve as
políticas sociais, o que, evidentemente, fragilizou a
situação das ﬁnanças públicas. Mas àqueles que novamente torcem contra eu peço prudência, porque a
situação ﬁscal do Brasil é muito mais cômoda que a
de qualquer economia desenvolvida neste momento,
apesar de não termos o dólar como moeda padrão. O
déﬁcit público americano este ano é de 12,7% do PIB
e nada projeta uma situação diferente para o ano que
vem. No Japão, a mesma coisa; na Europa, a mesma
coisa. E nós estamos gerando superávit primário, apesar de uma perda de receita, que é a CPMF: R$40 bilhões. É uma perda signiﬁcativa que exige um grande
esforço ﬁscal. Nós temos que manter a dívida pública
sob controle, para permitir que os juros continuem
caindo no futuro e o Brasil saia da crise num cenário
como nós não tivemos no passado, com as contas externas totalmente favorecidas, sólidas, consistentes e
as contas públicas melhoradas e podendo, com isso,
também fazer um diferencial de futuro.
Quero concluir dizendo que os dados do mês
de setembro são muito positivos. Quando saírem as
estatísticas oﬁciais de crescimento econômico, elas
reﬂetirão exatamente esse crescimento, esse recorde
na venda de passagens, na venda de automóveis, na
venda de imóveis, na geração de empregos – a indústria voltou a contratar fortemente –, recorde na bolsa
de valores para este ano. Todo esse conjunto de indicadores vai aparecer no crescimento consistente da
economia para o futuro próximo.
E o câmbio e a situação ﬁscal tendem a melhorar
porque o Brasil está crescendo, voltou a crescer. A situação ﬁscal vai melhorar e vai se regularizar. O esforço
que o Governo fez de desonerar e manter investimentos
em gastos sociais foi fundamental para o Brasil obter
esses resultados que ele tem neste momento – e este
ﬁnal de ano vai ser muito promissor.
No entanto, quero terminar dizendo que o cenário
que se abre para o futuro do Brasil é um cenário a que
a minha geração talvez não tenha podido assistir até
este momento. Primeiro, as descobertas de petróleo
do pré-sal. Vejam que, desde que o Governo lançou
o novo marco regulatório do pré-sal, as ações da Petrobras crescem de forma absolutamente espetacular
na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Valores do Brasil.
É uma riqueza fantástica que temos pela frente. Já
descobrimos cerca de 16 bilhões de barris, o que é
um diferencial num mundo onde a oferta de petróleo
é muito inferior ao consumo. Portanto, a descoberta
do Brasil vai colocar o Brasil como 6ª, 7ª, 8ª potência
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exportadora de petróleo mundial e isso fará uma diferença decisiva.
Por isso, espero que a Câmara aprove, em regime
de urgência, o novo marco regulatório, que a gente possa ter o regime de partilha disponível, que a Petrobras
ﬁque com 30% das áreas do pré-sal, sim, para que ela
não tenha que se descapitalizar para concorrer com
as grandes multinacionais do petróleo, porque ela tem
investimentos estratégicos a fazer no Brasil. São cinco
reﬁnarias que vão ser construídas, nove mil quilômetros
de gasodutos, sondas, plataformas. Foi a Petrobras
que reativou os estaleiros no Brasil, encomendando
esses equipamentos. Está investindo US$174 bilhões
nos próximos cinco anos. É fundamental que a gente
consolide o marco regulatório para avançar na exploração do pré-sal.
Igualmente é muito importante o potencial agrícola do Brasil. O Brasil é o País que mais aumentou o
excedente exportável de alimentos nos últimos cinco
anos. É importante termos a dimensão de que somos
o quinto país do mundo em território, o quinto país do
mundo em população, somos a nova economia, mas
nos próximos sete anos as projeções são de que o
Brasil assuma a posição de ser a quinta economia do
mundo. Esse é o diferencial dessa crise. Quando as
grandes economias estão em situação de declínio,
algumas em declínio histórico, os países que estão
emergindo são exatamente China, Índia e Brasil. Nós,
não na mesma velocidade que a China e a Índia, estamos emergindo, não só pelo potencial agrícola, não
só pela base industrial moderna e diversiﬁcada, não só
pelo etanol, pela energia renovável, mas também pelo
potencial de petróleo que é espetacular, essa riqueza
natural que vai-se transformar em riqueza econômica
e social, que é o pré-sal.
Agora, com a vitória da diplomacia brasileira
trazendo a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o Presidente Lula se projeta como uma liderança das mais
representativas, das mais populares, em termos de
política externa. Essa vitória da Olimpíada abre um
outro caminho fundamental para o Brasil: o caminho
do turismo. Somos hoje o décimo terceiro país em
termos de ﬂuxo de turistas. Recebemos 5,1 milhões
turistas por ano; US$6 bilhões entram no Brasil, por
ano, pelo turismo. No entanto, a Copa do Mundo e as
Olimpíadas vão nos colocar como uma grande vitrine
nestes próximos sete anos.
O Brasil e o Congresso Nacional têm que agilizar
os investimentos: infraestrutura, banda larga, trens,
portos e aeroportos, a qualidade do atendimento; e
motivar essa juventude para o esporte, porque nós vamos atrair mais investimentos e podemos fazer dessa
vitória diplomática, histórica no esporte e no turismo,
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que serão as Olimpíadas, a maior festa popular do
esporte no Planeta. Nós temos sete anos para nos
preparar para isso. Além de alavancar o esporte e o
turismo, essa oportunidade permite também ao Brasil
melhorar a sua logística e a sua infraestrutura.
Precisamos dialogar com o Tribunal de Contas
da União, com o Ministério Público, pensar muito bem
o nosso orçamento federal, para focar nesses grandes
eventos; aumentar os investimentos na infraestrutura
e garantir que o Brasil se apresente ao mundo com
essa sociedade plural, com essa riqueza étnica, com
as nossas festas, com as nossas tradições, com essa
exuberância ambiental e ecológica e possa consolidar, neste momento, também a condição de ser uma
grande fronteira de expansão do turismo, que é uma
das indústrias que mais geram emprego, que mais
geram oportunidades – são mais de 6,3 milhões de
empregos hoje. E nós podemos triplicar, seguramente,
esse volume de turistas a partir desses dois eventos,
que serão a Copa do Mundo e as Olimpíadas que se
aproximam.
Portanto, Sr. Presidente, quero encerrar dizendo
que os indicadores de setembro, com essa forte retomada do crescimento econômico, a perspectiva desse
ﬁnal de ano e para o ano que vem, quando estaremos
crescendo 4,5%, 5%, a consistência das políticas de
inclusão social se reﬂetem não apenas no prestígio do
Presidente Lula, que acho que com esses episódios,
com esses indicadores, a superação da crise, a vitória diplomática nas Olimpíadas, vai aumentar ainda
para cima de 70, 80% a sua popularidade, o seu reconhecimento como grande liderança histórica; mas o
Brasil como nação. Nós todos, independentemente de
partido, Oposição ou Governo, vivemos um momento extraordinário de projeção do País, de estabilidade
política, de democracia, de estabilidade econômica,
de crescimento, de inclusão social, de prestígio diplomático e precisamos ter uma agenda positiva – a
Oposição disputando as suas convicções, o Governo buscando realizar essas conquistas – para que o
Brasil tenha um planejamento estratégico para esses
próximos períodos, especialmente a logística em infraestrutura, para que a gente possa dar conta dessa
grande oportunidade histórica que é realizar a Copa e
as Olimpíadas, que a gente saia com medalha de ouro:
medalha de ouro na democracia, na inclusão social,
no crescimento, no turismo, na agricultura, na energia,
medalha de ouro para esse povo generoso, esse povo
que está permitindo que o Brasil se reencontre com a
perspectiva de futuro.
Nós sempre achávamos que o Brasil era o país
de futuro. O futuro chegou e é extremamente promissor.
Daremos um grande salto de qualidade histórico.
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Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Muito obrigado, Senador.
Com a palavra o Presidente José Sarney, pela
Liderança.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero me associar à grande alegria que traz a todos nós, brasileiros,
a retomada do nosso crescimento econômico depois
de termos atravessado uma crise que não foi nossa,
foi uma crise mundial.
O Senador que me antecedeu teve a oportunidade de falar no número de empregos que foram criados
durante esse período. Mas eu queria ressaltar, uma
vez mais, a nossa preocupação com o emprego dos
jovens, porque a grande maioria dos empregos que
são criados não são acessíveis aos jovens.
Eu já tratei deste assunto aqui, pedindo que, na
preparação das Olimpíadas, fosse dado preferência
aos jovens, para que eles pudessem ter aquela experiência que é tão necessária para que eles possam
encontrar emprego deﬁnitivo na sua vida para concluir
o seu destino.
E hoje, nessa mesma preocupação com os jovens, venho comunicar aos ilustres colegas que eu
apresentei duas emendas ao projeto do Fies, que se
encontra em tramitação nesta Casa.
O conhecimento, como sabemos, é a grande
porta que temos para o futuro, e o Fies tem sido um
instrumento muito bom que o Governo encontrou para
ﬁnanciar os alunos pobres que não têm condições de
pagar as universidades. É, portanto, o que temos de
melhor a oferecer aos nossos jovens: uma educação
qualiﬁcada e universal, acessível a todos, igualmente distribuída em todo o País, e abrindo-se nas mais
diversas direções de interesse desta nossa época de
informação em tempo real. Assim, é preciso um grande esforço das diversas instâncias do Estado e da
sociedade, que estão, é certo, já muito mobilizadas
nesse sentido.
O problema das provas do Enem, ao afetar, infelizmente, a vida de centenas de milhares de jovens e suas
famílias, mostra que estamos no caminho certo.
Uma vez alcançada a universidade, muitas vezes
o estudante depende do ﬁnanciamento para concluir
os seus estudos. Também aí o crédito educativo, por
meio do Fies – Fundo de Financiamento ao Estudan-
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te do Ensino Superior – tem crescido bastante e já é
hoje um dos mais importantes projetos para os jovens
brasileiros. Por ele, muitos sonhos se tornam realidade. O Senador Wellington Salgado, que é grande conhecedor dos problemas universitários, é testemunha,
sem dúvida, do que tem sido feito pelo Fies, em favor
do estudante brasileiro.
Infelizmente, nem sempre é possível ao estudante
encontrar as condições de cumprir com as suas obrigações contraídas para poder cursar uma universidade.
A época de conclusão do curso é também a época de
procurar trabalho e emprego. Esse é um gargalo em
todo o mundo, sobretudo em uma economia que não
saiu completamente da sua crise.
Os exemplos não faltam de projetos do primeiro
emprego. Eu mesmo, Presidente da República, procurei intervir no problema, como o Presidente Lula, em
projetos que nós aprovamos aqui. Na Europa, há vários
programas e em muitos países do mundo também. Nenhum programa do primeiro emprego, nem aqui, nem
no exterior, infelizmente, teve sucesso ou se mostrou
um caminho modelar. Temos mais lições do que não
fazer do que como fazer. Essa é a experiência de todos
os projetos relativos ao primeiro emprego.
Sem emprego, o jovem encontra-se em uma situação de fragilidade excepcional. A independência que
conquistou enquanto estudante começa a ser limitada pela falta de recursos materiais. Os companheiros
de estudo se dispersam. É, portanto, uma época em
que o jovem se sente marginalizado no sentido literal
do termo.
Repito aqui minha preocupação com o assunto,
que já manifestei quando sugeri a prioridade da contratação de jovens para a preparação e a realização,
não somente da Copa de 2014, como também das
Olimpíadas de 2016.
O caso dos estudantes que têm de pagar o ﬁnanciamento do Fies, neste contexto, pode ter consequências graves, com danos de ordem psicológica,
social ou até mais graves.
O Conselho Monetário Nacional, reconhecendo
a gravidade do assunto, teve a oportunidade recentemente de reduzir o ﬁnanciamento do Fies de um juro
de 6,5% para 3,5% ao ano. É uma medida importante, mas que só se aplica aos ﬁnanciamentos futuros.
Aqueles que estão atrasados ou que têm ﬁnanciamentos vencidos não são beneﬁciados por essa medida
que foi tomada.
Os estudantes se organizaram em um movimento chamado Fies Justo, que acompanha as inúmeras
propostas legislativas que tratam do assunto. Eles têm
mobilizado Parlamentares, tanto na Câmara como aqui
no Senado, e se mantido unidos no acompanhamento
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do que o Poder Legislativo pode fazer com o Fies. Usando as tecnologias da sociedade de informação: blog,
twitter, etc., o Fies Justo é um modelo de movimento
que está merecendo toda a nossa atenção.
E foi sobre sua inﬂuência e mobilização que, associado a essa mobilização, fui sensibilizado a tomar
esta iniciativa. Sua mobilização também sensibilizou
o Poder Executivo, que enviou à Câmara dos Deputados uma proposta, e a Câmara, por sua vez, acaba
de enviar ao Senado Federal um projeto de lei, o PLC
nº 184, de 2009, que trata deste assunto.
Muitas vezes, aqui no Congresso e aqui no Senado, nós temos votado anistias para muito setores da
economia brasileira. E eles sempre têm recebido o apoio
muito grande desta Casa, sensibilizada pelos problemas que ocorrem em diversos setores do País.
Creio que a situação dos inadimplentes do Fies
também merece de todos nós uma medida dessa natureza.
Se o País dispõe de recursos para atender os
outros setores, muitos deles da área econômica, que
estão necessitados dessa ajuda, dessa anistia, como
nós temos votado, não menos os nossos estudantes,
esses que estão atrasados no Fies e que, por ser uma
preocupação constante tão grande, mobilizaram-se
numa comunidade na Internet para tratar do assunto.
Assim, estou propondo uma emenda ao projeto
de lei que chegou da Câmara dos Deputados, dando
anistia aos jovens que se encontram em desemprego
involuntário ou padecem de doenças graves.
É o seguinte o texto da emenda de anistia para
os estudantes que estão nessas situações, que acrescenta ao art. 6º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de
2001, nos termos do art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº 184, de 2009. Essa anistia está redigida nos
seguintes termos:
§ 3º Serão absorvidas pelo Fies, na forma
do regulamento, as dívidas correspondentes
aos encargos mensais do Fies:
I – não pagos na fase de amortização nos
períodos de desemprego do mutuário, ou, no
caso de proﬁssional liberal ou autônomo, de
cessação total de sua renda;
Nada mais justo do que nós, neste momento,
fazermos isso para socorrer centenas de milhares de
estudantes que estão hoje reclamando por meio da
Internet, mobilizados no site Fies Justo.
II – dos mutuários acometidos por doença
grave e incapacitante para o trabalho.
§ 4º As situações a que se refere o § 3º
deverão ser formalmente comprovadas pelo

601

Outubro de 2009

interessado nos prazos máximos estipulados
em regulamento.
§ 5º Enquanto não estabelecido em regulamento próprio, o rol das doenças a que se
refere o inciso II do § 3º será deﬁnido o da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Em relação ao SUS, esse dispositivo estabelece
quais são as doenças que estão relacionadas como
incapacitantes.
Essa é a emenda que acabo de apresentar perante à Comissão que está estudando este projeto.
E espero das Srªs e dos Srs. Senadores, muitos dos
quais já têm se manifestado sobre o assunto com preocupação, que possamos fazer justiça aos jovens, que
são o futuro do nosso País.
Como temos dado anistia a outros setores, vamos
dar também anistia aos jovens devedores do Fies.
Muito obrigado a V. Exª, especialmente ao Senador Antonio Carlos Valadares, que cedeu a sua
prioridade de inscrição para que pudesse fazer este
pequeno comunicado à nossa Casa.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, pela Liderança. A seguir, o Senador Mozarildo
Cavalcanti, por cessão do Senador Romeu Tuma; e, a
seguir, o Senador Tião Viana, pela Liderança.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é um dia especial, dia 14 de outubro, quando o Brasil comemora
o Dia da Pecuária. A pecuária brasileira, em termos de
produção, é a maior do mundo. Em rebanho bovino,
não há nenhuma nação no mundo que supere o Brasil.
Portanto, esta data não poderia ﬁcar em branco no dia
de hoje, sem ao menos um comentário sobre a participação desse setor na economia do nosso País.
Há poucos instantes, o Senador Aloizio Mercadante, que é um especialista em economia, professor
no Estado de São Paulo, discorreu sobre os índices
positivos da economia nacional. Naturalmente, sem a
participação da agropecuária – mais de perto, da pecuária –, o Brasil não estaria vivendo este momento
salutar da sua história econômica, superando a crise
com galhardia, comemorando o retorno à geração de
empregos, o crescimento claro da nossa economia em
termos reais, com a nossa balança de pagamentos
em termos positivos também e mais de 200 milhões
de reservas internacionais.
Mas, voltando à pecuária, Sr. Presidente, setor
da nossa economia a que hoje faço esta homenagem
singular, o censo brasileiro acusa que o nosso rebanho
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bovino era de 171 milhões de cabeças em dezembro
de 2006, um crescimento, portanto, de 12,1% em relação ao censo de 1996, mas os dados atuais revelam
que nós já temos um rebanho bovino superior a 207
milhões de cabeças em todo o Brasil.
O maior rebanho bovino encontra-se em Mato
Grosso do Sul, 20 milhões de cabeça, seguido por
Minas Gerais, com 19,9 milhões, e Mato Grosso, com
19,8 milhões, quase empatados.
O Pará foi o Estado que apresentou maior crescimento relativo do rebanho bovino no período de 1996
a 2006: 119,6%. No Rio Grande do Sul, houve a maior
redução, que foi de -15,4%. Na região Norte, o Amapá
foi o único que apresentou redução do efetivo bovino.
No Nordeste, apenas o Maranhão e a Bahia não registram queda – onde estão os dois maiores rebanhos da
região. A média do Nordeste só foi positiva graças ao
aumento de 44,3% no rebanho do Maranhão, que cresceu 1,7 milhão de cabeças nestes 10 anos últimos.
Os maiores aumentos efetivos bovinos entre os
censos foram nas regiões Norte e Centro-Oeste. As
reduções do número de estabelecimentos com bovinos e dos rebanhos do Sul e do Sudeste mostram
que a bovinocultura se deslocou do Sul para o Norte
do País, destacando-se, no período, o crescimento
–como já falei – do Pará e do Estado de Rondônia,
como do Acre e do Mato Grosso. Nesses três últimos
Estados, Rondônia, Acre e Mato Grosso, o rebanho
mais que dobrou, enquanto no Mato Grosso o aumento foi de 3,7%.
O crescimento do rebanho bovino nacional ocorreu simultaneamente com a redução de pastagens.
Houve uma redução da ordem de 10,7%, signiﬁcando
dizer que a tecnologia está funcionando no campo. Há
um aumento do rebanho e, consequentemente, maior
geração de emprego e renda.
Mas há uma redução da utilização de pastagens.
Isso, tenho certeza absoluta, se deve à contribuição da
ciência, da tecnologia, do aumento da produtividade
no campo, onde a Embrapa dá sua contribuição inestimável à modernização da nossa agropecuária.
A taxa de lotação, Sr. Presidente, em 1996, era
de 0,86 animais/hectare e foi de 1,08 animais/hectare
em 2006, acentuando-se tendência de aumento da
taxa de lotação observada entre os censos.
Sr. Presidente, com essas palavras, eu, que vim
do campo, de uma região do Nordeste do Brasil, nascido no povoado de Pau de Leite, de Simão Dias, e
cujo pai, quando morreu, tinha uma pequena fazenda,
que deixou para os ﬁlhos, para a mulher – ele vivia da
pecuária e, depois, vivia da agricultura, como plantador
de algodão – pude ver de perto o quanto é importante a
atividade na zona rural, prestigiar o homem do interior,
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o produtor rural, o pequeno, o médio produtor, a agricultura familiar, dando-lhe assistência técnica, facilitando
o ﬁnanciamento para a produção, enﬁm, o Governo e
a iniciativa privada de mãos dadas para que o campo
seja a sede da produção, da geração de emprego e
renda e para que se diminua, substancialmente, o êxodo rural, que é uma falha ainda da nossa economia,
em que jovens que não encontram o devido emprego
no interior, na zona rural, são obrigados a se deslocar
para cidades maiores, centros maiores de atividade
econômica à procura de uma ocupação digna.
Senador Augusto Botelho, posso conceder um
aparte ao Senador Valter Pereira?
Na verdade, eu tinha vinte minutos e me foram
dados cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pode dar o aparte, sim.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Eu tenho vinte minutos. V. Exª só me
deu cinco.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Mas não use tudo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Eu não vou falar os vinte minutos totalmente.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – V. Exª é um
Parlamentar privilegiado, Senador Valadares, porque
tem na Mesa dois grandes Parlamentares de formação
extremamente liberal, Senador Tuma e Senador Botelho. Eles dariam a V. Exª o tempo que fosse necessário.
Não tenho dúvida sobre isso.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Senador Valter Pereira, V. Exª tem a
palavra.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Eu aproveito
para fazer essa intervenção, Senador Valadares, porque V. Exª está fazendo uma justa homenagem. V. Exª
está homenageando o homem do campo, o homem
que produz, o homem que leva alimento para a mesa
dos brasileiros e, mais do que isso, está dando uma
contribuição substancial para a atividade econômica
do nosso País. Veja, por exemplo, o nosso PIB. Para a
formação do PIB, as atividades do campo estão contribuindo com quase um terço. Veja a importância que
tem essa atividade na economia do nosso País: das
exportações brasileiras, Senador Antonio Carlos Valadares, 36,4% provêm dos produtos do campo e, na
geração de emprego, são 37% gerados na cadeia do
agronegócio e da agricultura familiar. Portanto, o que
nós temos que fazer é o que V. Exª está fazendo. Nós
precisamos estender o tapete vermelho para o homem
do campo, porque ele está dando uma contribuição
extraordinária para a economia do nosso País e para

OUTUBRO 2009
51800

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

garantir a segurança alimentar da população brasileira.
No dia em que se comemora...
(Interrupção do som.)
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – No dia em
que se reverencia a atividade pecuária, nada mais
justo do que homenagear o homem do campo na sua
integralidade, aquele que produz a proteína animal, o
pecuarista; aquele que produz a proteína vegetal, o
sojicultor; aquele que produz a horticultura; aquele que
produz, enﬁm, todos os alimentos que nós precisamos
para o nosso consumo e para a exportação. Agora,
além de homenageá-lo, é preciso ﬁcar atento, porque
o homem do campo que investe, o homem do campo
que coloca recursos na sua atividade econômica precisa de segurança jurídica, precisa de estabilidade. E o
que acontece hoje? Hoje existe uma instabilidade muito
grande e uma insegurança muito grande. O que nós
assistimos há poucos dias atrás, quando foi invadida
uma propriedade altamente produtiva, foi um atentado,
um atentado contra aquele que produz, um atentado
contra aquele que está garantindo esse desempenho
exuberante da nossa economia – em parte, porque aí
também há o setor industrial e o setor de serviços, que
têm dado a sua contribuição, cada um no seu lugar,
no seu momento. Mas, quero aqui associar-me à comemoração que V. Exª faz ao pecuarista, ao homem
do campo, porque o pronunciamento de V. Exª vem
em boa hora.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço, Senador Valter Pereira, a amplitude que deu ao nosso pronunciamento e a homenagem que hora fazemos aos pecuaristas brasileiros.
Também aproveito o ensejo para assinalar que não é só
a pecuária, mas também a agricultura, porque ambos
os setores produzem alimentos – como disse V. Exª
–, dão segurança alimentar, geram emprego, renda e,
consequentemente, arrecadação para os nossos Estados, Municípios e a própria União; e o Brasil, apesar
da crise mundial, tem uma safra recorde de grãos e
também uma grande produção de carne, bons preços
internos – devidos naturalmente à demanda internacional – e um crescimento de quase 6% na agricultura,
expressando a V. Exª que o Brasil hoje vive um momento especial na sua economia. Enquanto o desemprego
em massa existe em nações como os Estados Unidos,
a nação mais poderosa do mundo, o Brasil vai aguentando o impacto da crise e restaurando a geração de
novos empregos, tanto no campo como na cidade, no
setor industrial, graças a uma política econômica bem
conduzida, bem fundamentada, consolidando assim a
conﬁança dos investidores internacionais.
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Agradeço a V. Exª, Senador Valter Pereira, pelos
dados consistentes que trouxeram, numa prova de que,
sendo um homem do Centro-Oeste, conhece o valor e
o potencial da nossa pecuária para o desenvolvimento
do nosso Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Eu tinha dado mais tempo ainda.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pela ordem, V. Exª.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, eu queria... Vai ser dado mais tempo?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Ele tem mais tempo. Só mais dois minutos para terminar.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pois
não. Perdão.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – CE) – Então, Sr. Presidente, eu dizia que sou
um produto do homem do campo.
Eu aqui estou, no Senado Federal, representando
o eleitorado de Sergipe, não só pelos votos que tenho
recebido, de forma generosa, dos eleitores das cidades,
da capital e do interior, como também da zona rural.
Tem merecido o nosso trabalho um especial destaque, pelo que ﬁzemos, durante todos esses anos,
pelo reﬁnanciamento e pela prorrogação das dívidas
agrícolas, e agora, com a apresentação do Estatuto
do Produtor Rural, que está há dois anos na Comissão de Agricultura. Tenho certeza de que nosso Presidente, Valter Pereira, dará velocidade à aprovação
dessa matéria, que tem como Relatora a Senadora
Kátia Abreu. Não há ninguém mais capaz do que Kátia
Abreu para dar um parecer, mas está há dois anos na
mão da Senadora, e infelizmente, ainda não foi capaz
de dar o parecer deﬁnitivo em matéria tão importante,
que assegura direitos e prerrogativas a produtores rurais de todo o Brasil. Tenho certeza de que V. Exª vai
empenhar-se, junto à Senadora Kátia Abreu, para que,
ﬁnalmente – já que houve tantas audiências públicas a
respeito dessa matéria –, possamos colocá-la em votação e mostrar que o Senado Federal está preocupado
com a pecuária e com a agricultura do nosso País.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Valadares, o Sr. Augusto Botelho deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pela ordem, a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pri-
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meiramente, quero pedir desculpas por ter interrompido, sem querer, o Senador Valadares. É que hoje estou
vivendo um dia de graça, Senador Valadares. V. Exª
acompanhou, lá na Comissão de Constituição e Justiça, a Senadora Lúcia Vânia, em tempo recorde... Eu
vi que V. Exª aqui está cobrando um parecer há tanto
tempo, e a Senadora Lúcia Vânia foi extremamente
rápida: nem bem recebeu a proposta de emenda à
Constituição que foi votada há poucos dias na Câmara,
retirando a DRU da educação... É uma proposta originalmente de minha autoria, apresentada em 2003,
aprovada por unanimidade pelo Senado, e que depois,
durante a tramitação na Câmara, sofreu uma alteração
no sentido benéﬁco, porque, além de fazer com que
tenhamos mais recursos para a educação, acabou
vinculando esses recursos a mais a serem aplicados
obrigatoriamente na educação, para a ampliação da
obrigatoriedade do ensino no Brasil.
Hoje temos o ensino obrigatório dos 6 até os 14
anos, portanto apenas o ensino fundamental, e, com
esses recursos a mais que a educação passará a ter
com o ﬁm da DRU, estamos ampliando a obrigatoriedade de 4 até 17 anos, portanto incluindo a pré-escola
e o ensino médio, além do ensino fundamental.
Então, queria aqui agradecer à Senadora Lúcia
Vânia, que apresentou, de forma tão rápida, em menos de uma semana, o parecer e a aprovação, por
unanimidade de todos os Senadores presentes na
Comissão, dessa proposta. Se não tivéssemos duas
medidas provisórias trancando a pauta, Senador Romeu Tuma, talvez o melhor presente que poderíamos
dar aos professores, que comemoram amanhã o seu
dia, seria o Plenário do Senado aprovar deﬁnitivamente o ﬁm da DRU.
Contudo, se não vai ser possível acontecer esta
semana, acho que para a semana que entra, tão logo
seja desobstruída a pauta, poderemos votar aqui, no
plenário, essa emenda à Constituição, que é tão importante para o Brasil, para a educação brasileira e para
todas as nossas crianças, jovens, adolescentes e todos
aqueles que acreditam que a melhor maneira de se
fazer uma boa revolução é por meio da educação.
Muito obrigada. Era isto que eu queria compartilhar aqui, no plenário do Senado: a emoção do dia
da aprovação, na CCJ, dessa importante emenda à
Constituição brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Cumprimento V. Exª e a Senadora Lúcia Vânia pela
vitória dos jovens brasileiros.
Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti,
como inscrito, por vinte minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) – Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, Srªs e
Srs. Senadores, um dos assuntos que mais se ouve,
mais se vê e mais se lê na imprensa nacional e mundial
é justamente a Amazônia, mas, geralmente, sempre
colocando a Amazônia como a Geni daquela música:
todo mundo joga pedra na Amazônia. Quer dizer, a
Amazônia é a vilã do aquecimento global. A Amazônia é a vilã da devastação. Quando eu falo Amazônia,
estou querendo dizer que essas pessoas se referem,
portanto, aos 25 milhões de brasileiros e brasileiras
que lá estão.
Aí me recordo, neste momento, da eleição de
2002, quando, no primeiro turno, Senador Flávio Torres, eu apoiei o Deputado Ciro Gomes. Apoiei porque
achava que era um homem do Nordeste, portanto com
uma visão de região pobre, com uma visão de necessidade de eliminação das desigualdades regionais; não
pelo fato de ser conterrâneo do meu pai, já falecido,
que era cearense também, mas até porque a Região
Norte toda, praticamente, tem como grandes primeiros
moradores, depois dos índios, justamente os nordestinos e notadamente os cearenses.
Mas, no segundo turno, como o Ciro não foi para
o segundo turno, eu resolvi apoiar o Presidente Lula,
e mais ou menos pelas mesmas razões. Um homem
nascido no Nordeste, que teve de migrar para São Paulo em busca de melhores dias, de melhores condições
de trabalho, e também porque li com atenção um documento – e ainda tenho aqui uma cópia, digamos assim, do original distribuído à época, por sinal com uma
capa verde, embora com umas estrelas em verde mais
escuro do PT. O nome do documento era justamente
O Lugar da Amazônia no Desenvolvimento do Brasil Programa de Governo 2002, Coligação Lula Presidente.
Foi lançado em Belém esse programa, em setembro
de 2002 - portanto, pouco antes da eleição.
Mas eu li esse material, Senador Flávio Torres,
Srs. Senadores, e me chamou a atenção exatamente
a consistência da proposta, que eu, logicamente, não
vou ler toda, mas vou ler aqui os pontos básicos.
Primeiro, o título do enfoque introdutório: “Amazônia Hoje: Aspectos Críticos e Potencialidades”.
Vem, então, no primeiro assunto: “Vazio demográﬁco?”; “Madeira”; “Pecuária e grãos”; “Indicadores”;
“Energia”; “Financiamento do desenvolvimento”; “‘Florestania’”.
Em seguida: “Propostas Para um Desenvolvimento Sustentável”. “A Contribuição da Amazônia para o
Brasil”; “Recursos energéticos e hídricos”; “Propostas
especíﬁcas”; “Recursos energéticos”; “Recursos hídricos”; “Pacto Federativo e Desenvolvimento Regional”;
“Gestão do território”; “Propostas especíﬁcas”; “Divisão
territorial”; “Um novo gerenciamento socioambiental
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para a Amazônia”; “Diversiﬁcação da Base Produtiva”;
“Financiamento do desenvolvimento regional”; “Propostas especíﬁcas”; “O Banco da Amazônia”; “A ADA
– Agência de Desenvolvimento da Amazônia”, que
voltou a ser Sudam – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia; “O Proambiente”; “Zona Franca
de Manaus”; “A tributação, os incentivos e o gasto público”; “Geração de Emprego e Renda”; “Oportunidades
econômicas”; “Biodiversidade amazônica: patrimônio
da humanidade com soberania nacional”; “Recursos
aquáticos”; “Recursos ﬂorestais”; “Investimentos em
sistemas de produção sustentáveis”; “Investimentos
no Desenvolvimento Humano”; “Igualdade de direitos
com a população negra e Respeito às culturas indígenas”; “Culturas amazônicas fortalecidas”; “Transportes e comunicações” e “Centro de Lançamento de
Alcântara”.
Ora, todo mundo sabe – aliás, alguns brasileiros
não sabem – que a Amazônia Legal engloba toda a
Região Norte. E, na Região Norte, nós temos também,
Senador Romeu Tuma, o Estado do Tocantins, que está
muito mais para Centro-Oeste do que para Norte, mas
está na nossa Região - a parte norte do Tocantins, realmente, tem mais a ver. E a Amazônia Legal também
engloba o Mato Grosso e o Maranhão - portanto, um
Estado da Região Centro-Oeste, que é o Mato Grosso,
e um Estado do Nordeste, que é o Maranhão.
Então, esta é a Amazônia Legal: os sete Estados
da Região Norte mais dois de outras regiões - no caso
o Mato Grosso, da Região Centro-Oeste, e o Maranhão,
da Região Nordeste.
Mas, quanto a essa Amazônia Legal, sobre a
qual existe aqui uma discussão, os Estados que foram introduzidos dentro do conceito de Amazônia o
foram por razões político-econômicas, porque queriam
ter acesso a recursos da então Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia. E realmente o Mato
Grosso, o Maranhão e o Pará levavam mais de 80%
de recursos da Sudam, enquanto os outros Estados
ﬁcavam com quase nada.
Então, este material, distribuído em 2002 pelo
Presidente Lula, realmente me levou a votar nele no
segundo turno. E ele foi eleito. Muito bem, foi reeleito.
Aí, já na reeleição dele, eu não votei nele. Ao contrário, ﬁz campanha contra ele, porque nada, nada desse
projeto foi feito e implantado nos quatro primeiros anos
de governo do Presidente Lula. E, com relação ao meu
Estado de Roraima, pior ainda: foi o Estado mais maltratado no primeiro governo do Presidente Lula.
Aí veio o segundo mandato. Lá em Roraima, ele
perdeu no primeiro e no segundo turno. O povo de
Roraima, que não é burro, nem é anestesiado, não
elegeu o Presidente Lula nem no primeiro nem no
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segundo turno. Se dependesse de Roraima, o Presidente Lula não teria sido reeleito. Mas Roraima tem
poucos eleitores, não decide eleição, evidentemente.
Nem por isso é menos gente do que qualquer outro
Estado da Federação. Os habitantes de Roraima não
são menos cidadãos do que qualquer outro Estado
da Federação.
Pois bem. Agora nós estamos, Senador Romeu
Tuma, há um ano e dois meses, podemos dizer assim,
do ﬁnal do Governo Lula. E o que foi feito disto aqui?
Praticamente nada, Senador Romeu Tuma. Praticamente nada. Eu posso aqui destacar, para não ser injusto, uma medida que ele aprovou, que foi a medida
provisória da regularização das terras da Amazônia,
que, aliás, devia ter sido a primeira coisa a ser feita
por ele para poder implantar esse programa. Sem
regularização de terras de quem mora lá, não pode
haver nada, não pode haver o resto: não pode haver
pecuária, não pode haver agricultura, não pode haver
extrativismo, não pode haver nada, porque ninguém
é dono da terra. De quem é a terra? “Ah! É da União.”
Da União, não; é do Governo Federal. Na verdade, lá
na Amazônia, o que não é terra indígena, unidade de
conservação ou corredor ecológico é dito como terra
devoluta da União ou cadastrada em nome do Incra,
que é, portanto, também terra federal.
Então, ele – eu tenho que ressalvar – apresentou
realmente essa medida provisória, foi mandada por ele
para a Câmara e foi aprovada, sofreu duas modiﬁcações. Aqui no Senado, essa medida provisória foi aprovada sob protestos, sob votos contra de partidários do
Presidente Lula, do PT. E o Presidente Lula sancionou
essa medida provisória, transformando-a, portanto, em
lei, com um veto só. Embora eu discordasse do veto, eu
acho que o que interessa é que, no principal, a medida
provisória foi altamente positiva para a Amazônia. Só
que foi aprovada agora, Senador Romeu Tuma. E a diﬁculdade de implementar na Amazônia qualquer coisa
é muito grande. Olhe só, vou dar um exemplo: na área
da agricultura, da pesca e da pecuária, quantos órgãos
estão envolvidos? Ministério da Agricultura, Ministério
do Desenvolvimento Agrário, Incra, Ministério da Pesca. Aí entra também a Funai, por causa das reservas
indígenas, portanto, Ministério da Justiça. Só que são
cinco. Mas há também o da Integração Nacional. Há
também o das Cidades.
Então, uma área, uma Região que representa
61% do Território Nacional não progride, não vou dizer
nem no ritmo do Sul e do Sudeste, nem pouco parecido com o que progrediu o Sul e o Sudeste. E olhe
que a obrigação do Presidente da República – está na
Constituição – é eliminar as desigualdades regionais.
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Mas ele não fez isso. Estamos a um ano e dois meses
do ﬁnal de seu mandato, e ele não fez isso.
Mas o Presidente Lula sabe jogar muito bem com
frases de efeito. Ele é um mestre em frases de efeito.
Ora, basta dizer que, com essa frase de efeito que ele
colocou no programa, ele me convenceu inclusive a
votar nele. E eu digo que é dele, porque é do programa
dele. Eu acho que ele assumiu como dele, não é?
Ele diz:
O dilema Amazônico expressa o impasse
das políticas voltadas para a sustentabilidade. Elas não podem ﬁcar setorizadas na área
ambiental. [Vejam bem, não podem ﬁcar setorizadas na área ambiental. É o que eu falei.
É muito Ministério e muito órgão metendo o
pitaco.] Ao contrário, devem permear o conjunto das diretrizes das instituições públicas.
E, para isso, é preciso dar ao desenvolvimento
sustentável da Amazônia e do País um lugar
estratégico no processo de decisão da gestão
governamental federal. [Ora, palavras do programa dele.] Mais que tudo, é preciso que as
diretrizes socioambientais, desde a origem,
estejam articuladas com as diretrizes econômicas. Do contrário, não será possível equilibrar as forças econômicas, e mais: reverter o
modelo vigente na maior parte do País.
Aí vem a frase, Senador Flávio Torres e Senador
Romeu Tuma, que me tocou: “Sem prejuízo das políticas de “comando e controle”, essa mudança dependerá
menos da repressão do não se pode fazer e mais da
orientação institucional sobre como se deve fazer [as
coisas na Amazônia.]”
Mas o Governo dele não fez isso, porque um
Ministro diz uma coisa, outro Ministro diz outra, um
Ministro briga com o outro por causa do mesmo assunto. Então, é uma casa sem ordem. É como se fosse uma casa onde o pai e a mãe não comandam. E
eu ﬁco muito triste em dizer isso, porque se trata da
nossa Amazônia. Eu não vou dizer da minha Amazônia não, porque eu sou um Senador da Amazônia. Eu
nasci lá, eu sou um Senador de Roraima, eu nasci em
Roraima. Mas a Amazônia é de todos nós brasileiros.
De todos nós brasileiros. É lamentável que se constate isto: ao ﬁnal do Governo, fazemos um balanço que
não é positivo.
Estou lendo aqui o documento que embasou a
campanha do Presidente Lula, portanto, seu programa de Governo para a Amazônia. Eu não estou nem
inventando da minha cabeça, nem me baseando em
artigo contrário ao Presidente Lula. Eu estou me baseando no que ele disse.
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E mais: como eu disse, esta frase de efeito aqui
– porque agora eu vejo que foi uma frase de efeito
apenas – convenceu-me a votar nele no segundo turno, mas os quatro anos do seu primeiro Governo me
convenceram de que ele não queria, de fato, desenvolver a Amazônia, nem respeitava os 25 milhões de
brasileiros que vivem lá.
Recentemente, Senador Mão Santa, houve outra
frase de efeito muito interessante do Presidente – aliás,
houve mais outra. Eu vou ler duas. Recentemente, ele
disse: “Eu, de vez em quando, acho que a Amazônia é
como aqueles litros de água benta que têm na igreja:
todo mundo acha que pode meter o dedo. Basta ser
católico e entrar na igreja que quer colocar o dedo
para se benzer”.
Foi o Presidente Lula quem disse; não fui eu que
disse, não. E ele tem razão. Realmente todo mundo morando em Ipanema, morando na Avenida Paulista ou,
o que é pior, morando na Europa, nos Estados Unidos,
no Japão - quer dar pitacos sobre a Amazônia.
Eu li recentemente que o Príncipe Charles, que
não faz nada na Inglaterra, disse que vai cuidar da
Amazônia. Anteontem, li que a Alemanha vai doar
R$40 bilhões para a Amazônia. Que bonzinhos, hein?
É aquela história que meu pai dizia e que, no Nordeste, se diz muito: quando a esmola é grande, o santo
desconﬁa.
Mas existe outra frase interessante do Presidente
Lula – dele, de novo.
Lula diz que a Amazônia não pode ser
santuário da humanidade.
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
reaﬁrmou hoje sua tese de que a vasta porção brasileira da Amazônia não pode escapar
do “progresso”, pois seus habitantes também
querem ter carros, estradas e ferrovias.
‘Não podemos pensar na Amazônia como
se fosse um santuário da humanidade’, disse
Lula em discurso em Manaus.
Quer dizer, as frases do Presidente Lula já mereceram até agora a publicação de um livro intitulado
Dicionário Lula, porque, realmente, ele produz uma
frase de efeito de acordo com a plateia e o momento
que ele está vivendo. Ele não tem uma linha de pensamento e uma coerência de rumo para o que ele quer.
Ele varia muito, roda, roda e ﬁca no mesmo lugar. Eu
lamento, porque é o Presidente da República. Está
aqui publicado. São matérias que não foram inventadas por mim.
Eu, como homem da Amazônia, ﬁco pasmo de
ver que nós vamos perder, portanto, oito anos de um
Governo em que a nossa Amazônia, Senador Romeu
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Tuma... Sei que V. Exª é um homem que, mesmo não
sendo da Amazônia, tem o coração na Amazônia, porque conhece a região, andou na região e sabe muito
bem o que é viver na Amazônia. Aliás, eu sempre digo
que, quem vive na Amazônia, paga para ser brasileiro.
Tudo é mais caro, tudo que é doença existe lá, desde
as que existem em outros lugares, como a tuberculose,
existe mais lá na Amazônia; lá existe a malária, que
não existe no Sul e no Sudeste; existe a leishmaniose,
que não tem no Sul e no Sudeste; existe a oncocercose entre os índios Yanomamis, que não existe no Sul
e no Sudeste.
Está lembrando, Senador Tuma, a conhecida e
popular lepra, que é a hanseníase, pois ela tem uma
incidência altíssima na Amazônia. A dengue, onde é
que tem mais? Na Amazônia. Então nós pagamos
muito caro, até com a saúde, para morarmos lá. E o
que o Governo Federal faz para, de fato, valorizar esse
pedaço do Brasil? Nada. Absolutamente nada.
Se formos falar aqui, citei só esse exemplo da MP
da Amazônia, que regulariza as terras de quem está lá.
Vejam bem: a MP diz que regulariza as terras de quem
está lá de 2004 para trás. Quem chegou lá depois de
2004 não vai ter regularizadas as terras, não.
Então, mesmo assim, o que existe é uma orquestração internacional para esterilizar a Amazônia. E,
agora, o Presidente Lula diz que vai se comprometer
a não desmatar mais 80% da Amazônia. Ora, isso é
uma hipocrisia. O que é uma árvore? Uma árvore é
um ser vivo que nasce, cresce, produz e morre. Então, vamos deixar que o cupim tome conta de todas
as árvores da Amazônia e não vamos tirar proveito
racional e inteligente no momento certo das árvores
que estão lá? Isso é molecagem. É querer fazer graça
com o chapéu alheio.
Vá viver na Amazônia... Vá passar pelo menos um
mês em São Gabriel da Cachoeira ou entre os índios
Yanomamis e ver o que é viver na Amazônia. É pagar
mais caro por tudo: pela alimentação, pelo transporte,
pelo remédio, Senadora Rosalba. Eu que, como quase
todos os sexagenários, uso remédio de uso contínuo,
pago aqui X por um remédio e, em Roraima, pago três
vezes mais. Para viver nessas regiões, pagamos mesmo para ser brasileiros.
Lamento ter de fazer um pronunciamento faltando um ano e dois meses para acabar o Governo Lula
e dizer que, para o Governo Lula, a Amazônia representa isto: 11 milhões de eleitores. São Paulo tem mais
do que o dobro. Para o Presidente Lula, a Amazônia
representa 8% do PIB. Só São Paulo é muitas vezes
mais do que isso. Então, não temos valor para o Presidente Lula.
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Eu lamento que, ao ﬁnal de dois mandatos, o que
ele deixa para a Amazônia seja muito pouco.
Eu queria terminar o meu pronunciamento, Senador Mão Santa, lendo só uma estrofe de uma música de
Chico Buarque, que é aquela música famosa, Apesar
de Você. Eu vou dedicá-la ao Presidente Lula:
Hoje você é quem manda
Falou, tá falado [e é mesmo, o que ele fala aqui
se aprova na Câmara e até no Senado]
Não tem discussão, não.
A minha gente hoje anda
Falando de lado e olhando pro chão
Viu?
Você que inventou esse Estado [esse estado de
coisas que está aí]
Inventou de inventar
Toda escuridão [em relação à Amazônia foi uma
escuridão mesmo]
Você que inventou o pecado
Esqueceu-se de inventar o perdão.
Ele precisa ver que os homens e mulheres da
Amazônia, sejam negros, índios ou brancos de olhos
azuis... Ele não gosta dos brancos de olhos azuis, embora tenha casado com uma mulher clara, de olhos
claros. Interessante isso, ele não gosta, mas casou
com uma senhora clara, de olhos claros.
Eu quero, então, portanto, encerrar dizendo que
eu lamento, como Senador da Amazônia, como Senador de Roraima, que nós tenhamos um bom Presidente
palanqueiro, bom de frases de retórica, mas péssimo
na execução. Não manda nos seus ministros, não sabe
botar ordem na casa, e, portanto, eu acho que ele merece, após terminar o seu mandato, reﬂetir sobre os
seus dois mandatos, que se foram bons para o Sul e
o Sudeste foram muito ruins para a Amazônia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado, Senador Mozarildo. Parabéns.
Eu vou ler a lista aqui dos presentes: Cícero Lucena, em seguida Senadora Rosalba Ciarlini, Augusto
Botelho, Sadi Cassol e Heráclito Fortes. São os oradores presentes.
Com a palavra o Senador Cícero Lucena. Em
seguida, falará a Senadora Rosalba Ciarlini.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Fora do microfone.) – Sr. Presidente, eu estava inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Não tem aqui... (Pausa.) Perdoe-me, Senador Tião
Viana, é que eu peguei a lista aqui...
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Fora do microfone.) – Depois dele, eu falo, Sr. Presidente.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Obrigado, Senador.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Está bem.
Desculpe-me e obrigado.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – De
nada. Procurarei ser breve.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– O Cícero Lucena fala em dois minutos o que a gente
fala em 20 minutos.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para registrar com muito orgulho – algo que era
para ter feito desde o dia de ontem – os 145 anos de
emancipação política de Campina Grande, uma das
principais cidades do interior do Nordeste.
Campina Grande comemorou no último domingo
seus 145 anos, cheia de juventude, alegre, dinâmica
– como sempre –, ousada – mais ainda –, e disposta
a encarar novos desaﬁos.
Localizada no coração da Paraíba, entre as Serras
do Compartimento da Borborema, sua posição geográﬁca lhe rende a condição de entreposto comercial
com título de “Rainha da Borborema”.
A cidade guarda como suas principais características a hospitalidade e a realização de grandes eventos, como o maior São João do mundo, criado pelo exPrefeito, ex-Governador e ex-Senador Ronaldo Cunha
Lima. Marco da gestão de Ronaldo, o Parque do Povo
é o símbolo da grandiosidade e importância cultural
do maior e melhor São João do mundo.
O evento, que preserva as tradições nordestinas,
é realizado durante todo o mês de junho. São trinta dias
de festa, atraindo milhares de pessoas, contagiadas
com o verdadeiro espírito da alegria, associado ao
progresso e ao desenvolvimento local, bem como o
incentivo ao comércio e à economia daquela cidade.
Mas Campina Grande não é conhecida apenas
pelo maior São João do mundo. A cidade também realiza com proﬁssionalismo eventos religiosos e ecumênicos durante o carnaval, por exemplo, e também as
grandes vaquejadas, a Micarande, o Festival de Inverno,
os congressos, simpósios e bienais de tecnologia.
Sobre a educação e tecnologia, Campina Grande
também é referência na Região Nordeste. Sua capacidade intelectual com grandes universidades e escolas
técnicas contribuem no processo de fortalecimento da
economia regional.
Quero aproveitar para destacar o empenho dos
técnicos de Campina Grande que trabalham com vigor
no desenvolvimento de projeto, ao lado de João Pessoa, de televisão digital – modelo japonês – que está
sendo implantada no Brasil e na América do Sul.
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A capacidade intelectual do seu pólo tecnológico desperta atenção de grandes empresas como
a Nokia, Motorola e HP. As universidades públicas e
particulares também projetam Campina Grande como
uma das mais importantes cidades universitárias da
Região Nordeste, atraindo todos os anos milhares de
estudantes e professores de todo o Brasil, formando
mão de obra que inclusive é exportada não apenas
para o Brasil, mas também para o exterior.
Para comemorar os seus 145 anos, o presente
que posso ofertar ao povo de Campina Grande é o
meu trabalho e o compromisso com os seus ﬁlhos da
minha representação no Senado.
Um dos primeiros projetos que apresentei como
representante do povo paraibano foi o que cria a Zona
de Processamento e Exportação de Campina Grande,
já aprovado aqui no Senado e atualmente em processo
de análise na Câmara dos Deputados.
O projeto da ZPE de Campina Grande foi aprovado na última quarta-feira, por unanimidade, na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara e agora
será votado na Comissão de Finanças e Tributação.
A criação e instalação da Zona de Processamento
de Exportação constitui-se em um dos mais importantes
instrumentos de redução dos desequilíbrios regionais
de que dispõe o Governo.
Se depender do meu empenho, Campina vai receber esse importante mecanismo que inclusive fortalece
a questão tecnológica da vocação daquela cidade.
Quero concluir esta parte do pronunciamento
ressaltando que os 145 anos de Campina Grande foram trilhados com força e dedicação dos seus ﬁlhos,
com alegria e a simplicidade da sua gente. O seu passado de lutas históricas reﬂete o presente de glórias
e o futuro de desenvolvimento que juntos haveremos
de construir.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria
de aproveitar o processo democrático do Brasil e fazer
a leitura de um artigo assinado pelo SubprocuradorGeral da República Sr. Eitel Santiago de Brito Pereira,
cujo título é: A Emenda 58 e sua interpretação conforme a Constituição. Lembro que a Emenda 58 versa
sobre a criação das vagas de Vereadores, tema que
tem gerado polêmica, inclusive com posicionamentos
contraditórios. Portanto, faço esta leitura aqui e peço
que seja registrado nos Anais desta Casa o artigo do
Sr. Eitel Santiago de Brito, que é Subprocurador-Geral
da República e professor de Ciência Política da Universidade Federal da Paraíba.
O direito fundamental de cidadania exercita-se essencialmente através da capacidade
que a Constituição outorga ao corpo eleitoral
de inﬂuir, por meio da representação, na feitura
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das leis disciplinadoras da vida social (Constituição Federal, art. 1º, II, e parágrafo único;
art. 14, caput).
Kelsen ensina-nos que a democracia é o
regime da liberdade, sendo politicamente livre
quem se sujeita a uma ordem jurídica de cuja
criação participou.
A valorização da cidadania, convém frisar, pressupõe a adequada proporcionalidade
entre a quantidade de pessoas submetidas ao
ordenamento jurídico e o número de seus representantes nas casas legislativas.
Consciente de tais premissas, o Congresso Nacional aprovou a Emenda 58/2009. Fez,
no texto da Lei Maior, alterações para atender
a duas nobres ﬁnalidades: reduzir os gastos
dos legislativos mirins (nova redação do artigo 29-A) e valorizar o direito fundamental de
cidadania, ampliando o número de Vereadores, para garantir melhor proporcionalidade
e legitimidade às representações de nossas
Comunas.
Apesar disso, o eminente ProcuradorGeral da República e a douta Ordem dos Advogados do Brasil almejam invalidar a iniciativa
do Legislativo Federal. Querem adiar para 2012
a eﬁcácia da nova redação do inciso IV do art.
29 da Constituição. Argumentam que o inciso
I do art. 3º da referida emenda desrespeitou a
anterioridade consagrada no art. 16 da nossa
Carta e interferiu ‘em eleições já encerradas,
pondo todos os Municípios do País a refazerem
os cálculos do quociente eleitoral e partidário,’
podendo até ‘trazer à concorrência partidos que
não obtiveram lugares anteriormente’.
Ao nosso sentir, a alegação é improcedente. Não merece acatamento a pretensão
dos autores da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada perante o Supremo Tribunal
Federal.
Os motivos da nossa convicção estão nos
princípios norteadores da exegese das regras
constitucionais. Entre eles, Canotilho inclui o
da eﬁciência, ou máxima efetividade, segundo
o qual ‘a uma norma constitucional deve ser
atribuído o sentido que maior eﬁcácia lhe dê.’
Assim, ‘em caso de dúvida, deve preferir-se
a interpretação que reconheça maior eﬁcácia
aos direitos fundamentais’.
Por força do mencionado princípio, o Excelso Pretório, quando desaﬁado a examinar a
constitucionalidade, ou não, de algum dispositivo de nosso ordenamento jurídico, deve evitar
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invalidar a norma, sempre que for possível obter
interpretação conforme. Agindo deste modo,
prestigia a presunção de constitucionalidade
que milita em mercê das leis e emendas aprovadas pelos poderes constituídos.
De outra parte, a interpretação conforme
não representa mera regra de hermenêutica.
Como frisa o jurista Inocêncio Mártires Coelho,
invocando decisão exemplar de nossa Corte
Constitucional, cuida-se de um autêntico princípio, ‘de uma diretriz de prudência política ou,
se quisermos, de política constitucional, além
de reforçar outros cânones interpretativos,
como o princípio da unidade da Constituição
e o da correção funcional’”.
Certamente não contribui para a harmonia entre os Poderes a anulação pelo Supremo
Tribunal Federal de deliberações legislativas,
quando é viável emprestar-lhes sentido adequado ao espírito da Constituição.
Aliás, Canotilho adverte que o órgão incumbido de interpretar a Carta Magna “não
pode chegar a um resultado que subverta ou
perturbe o esquema organizatório funcional
constitucionalmente estabelecido”. A correção funcional, ou conformidade constitucional,
destaca o mestre lusitano, conﬁgura outro paradigma a ser observado “pelo Tribunal Constitucional, nas suas relações com o legislador
e o governo”.
Todos esses princípios informam o controle de constitucionalidade. Com amparo neles, pensamos que não há motivo para o Supremo Tribunal Federal invalidar o inciso I do
art. 3º da Emenda 58, de 23 de setembro de
2009.
Ao inciso I do art. 3º da Emenda 58/2009,
o Supremo Tribunal Federal poderá, se não
quiser desmerecer o trabalho legislativo do
Congresso, conferir interpretação conforme.
Basta reconhecer que o preceito não altera o
processo eleitoral concluído em 2008. Apenas
aproveita seus resultados já divulgados pela
Justiça Eleitoral.
Assim, não será necessário mandar refazer cálculos do quociente eleitoral e partidário. Aproveitar-se-ão os resultados alcançados pelas agremiações que conseguiram
obter representação nos legislativos mirins. O
Excelso Pretório, na interpretação do questionado dispositivo da Emenda, valorizará o direito fundamental de cidadania, preservando
a competência legislativa do Congresso, em
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homenagem ao princípio da separação. Agindo assim, conferirá maior efetividade à nova
redação do inciso IV do art. 29 da Constituição da República. Dar-lhe-á uma interpretação
conforme, determinando aos órgãos da Justiça
Eleitoral que empossam, como vereadores titulares, os suplentes já diplomados, na quantidade necessária para assegurar o mínimo de
representatividade do eleitorado, de conformidade com os parâmetros de proporcionalidade
estabelecidos na nova Emenda.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Senador Cícero.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Pois não.
Concedo um aparte ao Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Gostaria de parabenizar V. Exª a respeito dos dois temas abordados hoje: um, a respeito de Campina Grande. Nada mais justo. Inclusive, V. Exª tem um carinho
muito grande por aquela cidade, grupo ao qual V. Exª
pertence. Eu, na verdade, congratulo-me com essa
lembrança. E não poderia deixar de fazer o registro
desse artigo do grande advogado e procurador Eitel
Santiago por várias razões: primeiro, pelo tema que,
na verdade, preocupa a população brasileira, preocupa esta Casa, tendo em vista que esta Casa aprovou
toda uma legislação referente ao encaminhamento do
pleito dos vereadores, e o talento de Eitel Santiago fez
com que, nesse documento lido por V. Exª, fossem expressados os fundamentos técnicos, os fundamentos
jurídicos extraordinariamente bem postos. E não haveríamos de estranhar, porque nós que conhecemos
o Procurador Eitel Santiago há muito anos sabemos
do seu talento, do seu preparo. Então, na verdade, o
meu aparte vem para elogiar V. Exª pelos dois temas
abordados e pelo excelente artigo do Procurador Eitel Santiago.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Agradeço a participação do Senador Roberto Cavalcanti, que,
como representante da Paraíba, dá seu testemunho em
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favor do Subprocurador Eitel Santiago, pois conhece
toda a sua história e sua experiência e sabe que ele
tem autoridade para apresentar o presente artigo.
Seria a solução mais correta, até porque o inciso
IV do art. 29 da Constituição, na redação da Emenda
nº 58, de 2009, não trata de processo eleitoral, mas
da regra contida no título destinado à organização dos
entes federativos.
Não há por que prejudicar o direito líquido e certo dos Vereadores e suplentes, que receberam a conﬁança da soberania popular, de assumirem as novas
vagas criadas pelo legislador constituinte.
Por isso, Sr. Presidente, peço para que o presente artigo seja transcrito nos Anais da Casa e, por
ﬁm, para encerrar, para que possamos ouvir o Líder
Tião Viana, quero dizer que hoje a imprensa toda está
divulgando algo que, sem dúvida nenhuma, está no
subconsciente do Governo: o Presidente Lula visita a
obra, que é importante, que é fundamental, da transposição das águas do rio São Francisco – e a Senadora
Rosalba Ciarlini fará um pronunciamento a respeito.
Eu sou Presidente da comissão de acompanhamento
aqui no Senado e a Senadora é Relatora, e faremos
audiência na próxima semana sobre o tema.
Eu queria manifestar a minha preocupação pelo
Presidente dizer, em uma solenidade, que não esperava que houvesse tanta gente em um comício. Ainda
bem que o subconsciente do Presidente chamou atenção do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça brasileira
para o fato de que sua prática é efetivamente de uma
campanha eleitoral.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Cícero Lucena,
o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido nos termos regimentais.
Em votação os Requerimentos de nºs 1.375 a
1.382, de 2009, lidos anteriormente, de autoria respectivamente dos Srs Senadores Sérgio Zambiasi, Marisa
Serrano, Aloizio Mercadante, Inácio Arruda, José Nery,
Romeu Tuma, Neuto De Conto e Geraldo Mesquita
Júnior, para desempenho de missão ao Mercosul, em
Montevidéu, de 19 a 20 de outubro.
As Srªs e os Srs Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Ficam concedidas as licenças solicitadas pelas
Srªs e Srs Senadores.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, tem a palavra o Senador Garibaldi.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
com a compreensão do Senador Tião Viana, eu gostaria de fazer apenas um alerta.
A Câmara dos Deputados, segundo declarações
do Presidente Michel Temer, está-se preparando para
votar um projeto disciplinando a ação dos lobbies no
Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos
Deputados.
Ora, Sr. Presidente, nós temos aqui um projeto
perfeito e acabado, feito por um Parlamentar que estudou o problema do lobby no mundo inteiro, que é o
Senador Marco Maciel.
Então, o que eu desejo é que o Senado não
descarte esse projeto, não abra mão dele. Temos que
impulsioná-lo e ir, não de encontro, mas ao encontro da Câmara, para que tenhamos até mesmo uma
discussão prevalecendo o projeto ou prevalecendo a
contribuição dos dois projetos.
Mas não podemos aceitar passivamente que o
projeto da Câmara caminhe em detrimento de um projeto do Senador Marco Maciel, que está aqui parado.
Não sei por que o projeto está nessa situação. O lobby
é um fenômeno. Digo: é um fato, não é um fenômeno.
É um fato que existe aqui e nós sabemos que a sua
existência precisa ser disciplinada, porque pode dar
margens a negócios escusos, pode dar margem a
verdadeiros crimes.
Era essa a palavra que eu queria trazer ao Presidente Mão Santa e à compreensão do Senador Tião
Viana.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Nós
recebemos a advertência de V. Exª, Senador Garibaldi, e a Mesa Diretora vai mostrar as nossas preocupações, porque nós temos que aproveitar, sem dúvida
nenhuma, a sabedoria legislativa do nosso Senador
Marco Maciel na contribuição para que o projeto seja
o melhor possível.
Com a palavra o Senador Tião Viana, que representa o Partido dos Trabalhadores. É Líder. Vai falar
como Líder desse Partido e representa o Estado do Acre
e o melhor da geração nova da política brasileira.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Tião Viana, eu pediria trinta segundos...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...como em aparte a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem e pela paciência de Tião Viana, nós concedemos a palavra a Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria apenas informar que eu falarei amanhã com respeito ao debate que houve, ontem, sobre os índices de
produtividade na Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, bem como sobre o dados do censo agropecuário e sobre a pesquisa da Confederação Nacional da
Agricultura a respeito dos assentamentos no País.
Inclusive, solicitei alguns dados ao Ministério
do Desenvolvimento e Reforma Agrária. Estou com o
pronunciamento pronto, mas falarei amanhã, pois que
já estou inscrito.
Eu agradeço, Senador Tião Viana, por ter dado
este aviso breve.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, de modo muito breve, desejo fazer um
registro sobre o aniversário de 35 anos da TV Acre, a
Rede Globo, representada no meu Estado pela Rede
Amazônica de Televisão, que tem mais de 135 aﬁliadas
dentro da região amazônica e é merecedora de todo o
respeito comunitário da vida institucional da região e
que tem marcado os registros históricos do cotidiano e
das grandes decisões e das grandes atitudes ocorridas
em toda a região amazônica. Salvo o Estado do Pará
e Amapá, nós temos a Rede Amazônica de Televisão
inserida, de maneira deﬁnitiva, na cultura e na vida de
comunicação da nossa região.
Eu quero inicialmente associar-me ao Senador
Garibaldi Alves Filho quando presta a sua defesa ao
projeto de lei sobre a regulamentação do lobby no Brasil,
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que é de autoria do eminente Senador Marco Maciel.
E aproveito, já me associando ao Senador Garibaldi,
para fazer um apelo ao Presidente da Casa no sentido
de que possa colocar em pauta um justo e profundo
projeto que regulamenta a Lei do Lobby no Brasil.
Sr. Presidente, em 30 de setembro de 1968, foi
criada a empresa Amazonas Publicidade Ltda., embrião da hoje denominada Rede Amazônica de Rádio
e Televisão, inaugurada pelos jornalistas Dr. Phelippe
Daou e Milton Magalhães Cordeiro, em parceria com
o empresário Joaquim Margarido.
Nesse mesmo ano, o Ministério das Comunicações, por meio de concorrência pública, disponibilizou
para exploração comercial no Estado do Amazonas,
em que já se encontrava em operação a então TV Ajuricaba, hoje TV Boas Novas Manaus, e iniciava suas
transmissões a TV A Crítica, antiga TV Baré.
Em julho de 1969, os empresário Phelippe Daou e
Joaquim Margarido, em certame público, sagraram-se
vencedores da concorrência pública instituída, constituindo-se delegatários da outorga do canal de TV no
ano de 1970, a partir do qual se obrigaram a explorá-lo
comercialmente e a implantá-lo em caráter deﬁnitivo,
que se deu na data de 1º de setembro de 1972, com a
execução do Jornal do Amazonas, primeiro noticiário
da TV Amazonas e que permanece até hoje em plena
vigência. Nos seus três primeiros anos de atividade, a
TV Amazonas não se aﬁliava a qualquer rede nacional
de televisão e se limitava a reproduzir a programação
residual da TV Record, a então TV Ajuricaba e a TV
Tupi, então TV Baré.
Atualmente, a Rede Amazônica de Rádio e Televisão compõe-se de cinco emissoras: a TV Amazonas, a TV Rondônia, a TV Acre, a TV Roraima e a TV
Amapá. Eu só me referi ao Pará como fora das redes
que trabalham e geram programa da Rede Globo de
Televisão. Todas ﬁliadas à Rede Globo de Televisão
nos dias de hoje.
Historicamente, sabe-se que até à primeira metade de 1970, a população acreana não dispunha de
qualquer acesso ao sistema de recepção de sinal televisivo. À época, no Brasil, não obstante já se dispor
de avanços tecnológicos incipientes no segmento das
telecomunicações, a carência de transmissões via satélites obstaculizava a plena e eﬁciente operacionalidade do sistema.
Nessa época, a instalação da Embratel, no ano
de 1971 e a posterior criação da Teleacre, já no ano
de 1972, constituíram-se em dois fatores promotores
do desenvolvimento do setor de telecomunicações,
marcando-se com tais fatos a autêntica integração do
Acre com o restante do Brasil e de outros países.
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Em agosto de 1973, por intermédio do Edital nº
018/73, o Governo Federal, promoveu licitação visando a concessão de um canal de televisão no Acre, em
conformidade com a política de desenvolvimento e expansão do setor de telecomunicações.
No dia 16 de outubro de 1974, inaugurava-se a
terceira emissora de rádio e televisão, a TV Acre, de
iniciativa do Dr. Phelippe Daou, aﬁliada à Rede Bandeirantes de Televisão, cujo Diretor era o Dr. Tuﬁc Assmar,
que a comandou por quinze anos, distinguindo-se por
seu empreendedorismo e dedicação a oeste da Amazônia brasileira.
Merece grande destaque o apoio prestado pela
Igreja Católica, na pessoa do Bispo e hoje Arcebispo, Dom Moacyr Crecchi, que assentiu na instalação
provisória da antena da nova emissora na sede do
arcebispado.
As primeiras imagens geradas e transmitidas à
população acreana eram de caráter esportivo, notadamente de futebol, devendo-se ressaltar a ﬁgura do
radialista Pedro Paulo Menezes Campos Pereira, que
acumulou as funções de repórter e âncora do primeiro
telejornal e assumiu também o comando do programa
esportivo A Bola é Nossa. Paralelamente, devem-se
ressaltar as ﬁguras de dois outros grandes nomes proﬁssionais, pioneiros da primeira equipe: Natal de Brito
e Mártir Rocha.
Então, Sr. Presidente, a justa homenagem que
se faz hoje à Rede Amazônica de Televisão, no caso,
a TV Acre, pelos seus 35 anos, que, associada a todo
trabalho do Dr. Phelippe Daou e de sua equipe de telejornalismo e comunicação na Amazônia, já remonta
há 42 anos de história na nossa região, Senador Mozarildo, conﬁrmando e constituindo a melhor memória
jornalística e de informação do que são os valores mais
profundos da Amazônia, o modo de ser amazônico, a
boa expectativa em relação ao futuro, um sentimento
de unidade nacional, um sentimento de unidade da
Amazônia como parte inerente e indissociável da vida
brasileira, um sentimento de Pátria que é instalado na
aﬁrmação da programação do Dr. Phelippe Daou e o
respeito à notícia como alguém que contempla a informação como um guia da consciência política que a
comunidade venha a ter.
Quando eu faço esta homenagem, faço em todos
os sentidos. Falo em nome do Senador Mozarildo Cavalcanti, que, com a sua anuência, vai me apartear por
um minuto, Senador Augusto Botelho, Senador Arthur
Virgílio, Senador Jefferson Praia, Senador João Pedro,
Senadora Marina, Senadora Fátima Cleide, Senador
Raupp, todos, porque todos temos muito respeito pela
Rede Amazônica de Televisão, pelo Dr. Phelippe Daou
e tudo que ele representa.
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Eu lembro, Senador Mozarildo, ainda jovem, quando ninguém no mundo quase falava na questão ambiental, o Dr. Phelippe Daou já expressava um sentimento
de amor profundo pela nossa região, quando, ao ﬁnal
de sua programação diária, apresentava a beleza dos
cenários amazônicos e a expressão “preserve”. Mas ele
nunca deixou de ter racionalidade na defesa do sentimento amazônico, dos direitos das populações amazônicas em constituir qualidade de vida e aﬁrmação de
um sentimento nacional, rompendo com visões muitas
vezes apaixonadas mas equivocadas do que é o modo
de ser amazônico, em termos de naturalidade, de plenitude de direitos e de construção de um futuro.
Certamente, tivemos inﬂuência dele na apresentação da construção de um forte parque industrial no
Amazonas, com inovação e fortalecimento tecnológico, mostrando que, com investimentos e inteligência,
é possível preservar sem tirar o direito do desenvolvimento humano e o desenvolvimento comunitário tão
bonito e tão fantástico na nossa região.
Encerro com a anuência especial de V. Exª, concedendo um aparte a dois grandes Senadores da região,
Senador Mozarildo e Senador Augusto Botelho.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Tião Viana, eu quero dizer que é um belo discurso o que V. Exª faz, homenageando não só a TV Acre
como a Rede Amazônica de TV. Sempre costumo dizer que, se a Rede Globo teve e tem um papel muito
importante de integração nacional, a Rede Amazônica de Televisão foi fundamental para integrar a imensa região Amazônica à comunidade internacional e
à comunidade nacional. Se hoje somos um País que
praticamente fala igual até no sotaque, devemos muito
à Rede Globo. E a Rede Amazônica foi fundamental
para nossa Amazônia. Dr. Phelippe Daou, realmente,
como ressaltou V. Exª, é um homem que merece lugar
de destaque na história da integração da Amazônia.
Quero acrescentar o Amazon Sat, uma iniciativa também dele, que – aí, sim – não faz só uma integração
nacional, mas até internacional, porque divulga nossa
Amazônia com a realidade de quem vive na Amazônia.
Então, lá temos a TV Roraima, a TV Acre...
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – A TV Rondônia.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Aliás,
só não temos no Pará, como frisou bem V. Exª. Acho
que realmente merece todos os elogios que V. Exª fez
e mais um pouco, porque é uma obra importantíssima
para divulgar, educar e integrar nossa Amazônia.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
agradecido a V. Exª, que enriquece o meu pronunciamento.
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Senador Augusto Botelho e Senador Raupp, já
encerrando o pronunciamento, Senador Mão Santa.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Tião, é para solidarizar-me com o discurso de V.
Exª e dizer que realmente essas palavras se encaixam
também na nossa região, em Roraima, da mesma forma. É a Amazônia. Phelippe Daou é um dos pioneiros
da Amazônia, o pioneiro da Amazônia em televisões.
Cheguei a Boa Vista depois que me formei – em 1972.
No ﬁm de 1974, início de 1975, voltei para Roraima. E
justamente as primeiras imagens de que eu me lembro
era o logotipo da TV Roraima, com música e tal. Depois
começou a televisão em preto e branco e, posteriormente, evoluiu e está em todos os lugares dos jornais.
Quero me solidarizar e somar-me às homenagens que
V. Exª faz à Rede Amazônica de TV, especialmente ao
Sr. Phelippe Daou, que é um pioneiro, e corajoso, um
homem que teve coragem de investir. E, graças a Deus,
a nossa televisão da Amazônia é de um homem que
vive na Amazônia, que mora na Amazônia, que tem o
sentimento da Amazônia. Isso tudo é muito importante
nas nossas ações. Como o Mozarildo gosta de falar:
“a Amazônia é o bode expiatório; por tudo, a culpa é
da Amazônia”. Tudo é na Amazônia. Todo mundo quer
meter o dedo lá. Phelippe Daou não meteu o dedo não;
ele vive lá dentro da Amazônia e tem contribuído muito
para nós, para o desenvolvimento da Amazônia. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento e permita que eu
me associe às suas homenagens, Senador.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
agradecido a V. Exª, que tão somente enriquece o meu
pronunciamento.
Senador Raupp, já encerrando, e Senador Romeu Tuma.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Senador Tião
Viana, eu quero me associar, também, a exemplo do
Senador Mozarildo e do Senador Augusto Botelho, a
essa justa homenagem ao Dr. Phelippe Daou, ao seu
irmão, Aluisio Daou, ao Phelippe Daou Júnior, a toda
essa família que ama a Amazônia. Não é só por causa dos empreendimentos que eles têm lá, mas o Dr.
Phelippe tem dado um exemplo de amor à Amazônia,
de defesa da Amazônia e do povo da Amazônia. E a
TV Rondônia, recentemente, também comemorou aniversário e tem prestado relevantes serviços à comunidade do meu Estado. Quando eu era Vereador em
Cacoal e depois Prefeito em Rolim de Moura, ajudei
a levar a repetidora, depois o estúdio da TV Rondônia
para o Município de Rolim de Moura. E, quando Governador, inauguramos em várias cidades do Estado
de Rondônia, junto com o Dr. Phelippe Daou. Então,
as nossas sinceras homenagens também. E, como
falou Mozarildo, a TV Amazônica é a Amazônia, é
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o Brasil, mas o Amazon Sat são mais de 60 Países.
Está levando a nossa cultura, as nossas riquezas, a
beleza da Amazônia para mais de 60 Países mundo
afora. Parabéns!
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado
a V. Exª.
Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Tião
Viana, eu não sou da região Amazônica, mas, como
diz o Mozarildo, conheço bem a região, vários Municípios da Amazônia. Por dever de ofício e pela graça
de Deus, eu a percorri várias vezes. Eu me lembro,
Senador, que na Amazônia só pegava a rádio Tirana,
da Albânia, e, às vezes, o Voz do Brasil. Quando se
falava em terminar o Voz do Brasil, caía o mundo na
Amazônia, porque não havia outro meio de comunicação. Sei que a família Daou, ao criar a Rede Amazônica
de TV e também a Amazon Sat, deu uma nova visão
ao povo brasileiro do que é realmente a Amazônia.
Hoje, tivemos vários discursos, inclusive do Mozarildo, a respeito da Amazônia e sei que V. Exª, no seu
Estado, futuro Governador, saberá como levar o Brasil
às condições e às necessidades não só do povo, mas
pela existência daquela terra que será, sem dúvida nenhuma, respeitada por todos nós pelo conhecimento
que a TV tem dado.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
muito a V. Exª, que também enriquece muito a minha
fala, juntamente com o Senador Raupp.
Encerro, Sr. Presidente, agradecido pela tolerância e pela atenção com o tempo, prestando esta justa
homenagem ao Dr. Phelippe Daou, que colocou como
primeiro item de seus desaﬁos de vida, na condição de
grande desbravador da Amazônia, a aﬁrmação de um
sentimento cívico para todos os que compartilharam
com ele as imagens e os sentimentos da Rede Amazônica de Televisão, inclusive no meu Estado.
Então, a homenagem a ele, a sua família – é uma
família ligada à história da comunicação na região –,
ao dirigente da sucursal de Brasília, Raimundo Moreira, e ao dirigente Ricardo Mendes, da TV Acre, no
meu Estado.
Então, muito obrigado e agradeço a V. Exª se
cumprir o acordo, o que sei que fará, com o Senador
Crivella, substituindo-me na tribuna.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– É Crivella ou... Olha aí, o acordo você fez com ela
também?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Porque foi
da interrupção que houve com o Presidente Sarney. O
dele é cinco minutos.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nós nos associamos à homenagem feita à televisão do
Acre e do Amazonas e ao grande empresário Felipe
Daou, que ilustra e enriquece a comunicação.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente, aqui não há acordo. Eu fui muito... Vamos
dizer assim: acordo de cavalheiros. Mas a dama foi
que deu a vez a Cícero Lucena e a Tião Viana. Dois já
passaram na minha frente. Então, não é possível que
agora eu não tenha o direito de falar cinco minutinhos.
O Senador Marcelo Crivella é um grande cavalheiro e,
com certeza, vai entender que depois terá a sua vez.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Presidente, pela ordem.
Apenas para ajudar a querida Senadora Rosalba,
que teria todo o direito de falar, quando o Presidente
Sarney estava presidindo – não sei se ela acompanhou
aquele momento –, ele fez um acordo com o Senador
Antonio Carlos Valadares, que estava inscrito após o
Senador Crivella, e o Senador Crivella cedeu para Antonio Carlos Valadares porque não foi chamado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Aqui vou dar de rei Salomão.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – O Presidente Sarney falou na frente do Senador Valadares,
que falou depois, e eu, inscrito como Líder do Partido,
aguardei inclusive o Senador Cícero Lucena falar depois. Então, de justiça, seria o Senador Crivella, mas é
claro que ninguém briga com uma dama da qualidade
e da história da Senadora Rosalba.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas o rei Salomão aqui sou eu. Então, é o seguinte:
assim como Nossa Senhora está no céu, está na terra
a santa Eris, mãe dele... Em homenagem aqui a mãe,
que ele cita, entusiasmado, toda hora, a mãe mulher,
nós cedemos a palavra a essa extraordinária mulher,
representado a Dª Eris, que nos abençoa. V. Exª pode...
E uma homenagem: Nossa Senhora está no céu, Dª
Eris aqui representa a imagem de Nossa Senhora.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Chegou o documento agora...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.) – Só para conﬁrmar a minha inscrição pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Chegou um documento aqui, assinado por Arthur Virgílio, outorgando a Liderança a V. Exª.
O PSDB está bem representado: V. Exª é o Líder...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço
a V. Exª, aguardo a minha oportunidade.
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Vamos ouvir a Senadora Rosalba.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada.
Sr. Presidente, quero agradecer a V. Exª por entender, mas tenho certeza de que, sob a proteção de
Deus, pois ninguém melhor do que Jesus para pregar
a justiça, e do patrono desta Casa, Rui Barbosa, que
também foi um grande defensor da justiça, vocês ﬁzeram justiça.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 12
desta semana, dia de Nossa Aparecida, foi dia das
nossas crianças, e é exatamente sobre elas que venho
falar mais uma vez.
Neste Brasil, são muitas, as crianças que têm uma
situação difícil, uma situação que não apresenta perspectiva de um grande futuro, até porque entendemos
que, de todos, aqueles que precisam de mais proteção
são exatamente os que estão iniciando a vida, os que
têm direito a uma educação de qualidade, têm direito
à educação infantil, a creche, como está preconizado
na Constituição, no Estatuto da Criança, porque apenas 30% das nossas crianças na idade da educação
infantil estão tendo o direito de estar iniciando seu processo educacional, de ter essa proteção, que deveria
ser em tempo integral, até mesmo como suporte às
mães mais pobres, mais carentes, que precisam trabalhar e ter onde deixarem seus ﬁlhos.
Como pediatra, sei que nada mais toca nosso
coração do que quando falamos da saúde de uma
criança, daquelas crianças que se encontram em situação de diﬁculdade.
Por isso, hoje trago aqui, para esclarecer, para
apresentar, para que possamos, desde já, pedir o apoio
de todos os que fazem esta Casa, um projeto voltado,
Senador Flávio Arns, para aquelas crianças que, infelizmente, durante a sua infância ou adolescência, são
acometidas de neoplasias.
O câncer da infância e da adolescência, por incrível que pareça, hoje é, no Brasil, a segunda causa de morte das nossas crianças, só superada pelas
questões de violência, de acidentes, com exceção da
região Norte, onde ele passa a ser a terceira causa,
pois questões nutricionais e respiratórias estão em
segundo lugar.
Essas crianças, as mais carentes, precisam fazer logo o tratamento. Sabemos que, se a doença for
detectada precocemente, se essas crianças tiverem a
assistência necessária, há um índice de cura de 77%,
índice que é alcançado, Senador Mão Santa, que é médico, nos países mais desenvolvidos. No nosso Brasil,
esse índice de cura chega a apenas 50% em algumas
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regiões e a 60% nas regiões mais ricas, nas regiões
onde existem melhores condições para o tratamento.
O que acontece com uma criança acometida
por uma neoplasia, por um câncer, no interior? Vejam
as diﬁculdades para esse tratamento. Ela tem de ser
deslocada, muitas vezes, para a capital do seu Estado
ou para outro Estado para fazer o tratamento efetivo.
Cada minuto, cada dia que se perde nesse tratamento
diminui a possibilidade de salvar essa vida, de curar
essa criança. A gente pode dizer assim: que injustiça,
meu Deus, por que uma criança tem de passar por
uma situação tão difícil?
Sei que tem crescido, e como tem crescido, graças a Deus, a solidariedade neste País, por causa
das casas de apoio às crianças com câncer, e sei que
os Municípios fazem tudo que podem numa situação
dessa, mas mesmo assim essas crianças passam por
muitas diﬁculdades.
Esse projeto de lei que apresentei – que já se
encontra na Comissão de Direitos Humanos – é exatamente para apoiar essas crianças de famílias mais
carentes. Nós sabemos que não é um tratamento simples, não é um tratamento que possa com poucos dias
ser resolvido; é um tratamento longo, é um tratamento
que, mesmo quando nós temos uma expectativa de
bons resultados, precisa de um controle, mesmo após
haver sido anunciada a possibilidade de cura.
Então, para que essas crianças possam receber
uma assistência melhor, é um projeto de lei criando
um auxílio tratamento que seria destinado à mãe ou,
na falta da mãe, ao responsável legal. Sabemos que
está apoiado pela Lei Orgânica da Assistência Social,
que leva à família, à criança os direitos de serem mais
bem assistidas.
Para o senhor ter uma ideia, Senador Flávio Arns
– concedo-lhe já um aparte –, a criança que está numa
situação dessas precisa de uma alimentação especial,
muitas vezes de medicamentos que são de uso contínuo, e não pode ﬁcar à mercê das farmácias básicas,
onde muitas vezes falta aquele medicamento, quando
nós sabemos até que existem outros novos medicamentos que não estão ainda contidos na relação de
medicamentos que são distribuídos gratuitamente pelo
Sistema Único de Saúde, o que já é uma injustiça não
somente com as crianças, mas com qualquer paciente
portador de uma neoplasia.
Então, esse projeto tem esse grande alcance
social de proteger, de apoiar a infância, a criança, os
adolescentes num momento tão difícil. Já dei entrada,
está na Comissão de Direitos Humanos. Espero que
ele possa caminhar com rapidez, para que as nossas
crianças possam ter esse apoio e para que nós possamos avançar neste País, avançar sim, com atenção
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à criança, atenção em todos os sentidos, mas, principalmente, nesses momentos tão difíceis.
Concedo, com muito prazer, um aparte a V. Exª,
Senador Flávio Arns.
O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Eu só quero
dizer, Senadora Rosalba Ciarlini, que concordo inteiramente com a abordagem que V. Exª está fazendo
dessa situação. V. Exª é médica pediatra e preside a
Comissão de Assuntos Sociais, em que o tema saúde faz parte das preocupações e dos objetivos. Este
projeto de lei elaborado por V. Exª está na Comissão
de Direitos Humanos, porque saúde, acesso à saúde
é uma questão de direitos humanos também. Isso é
fruto, inclusive, de uma audiência pública que foi feita
na Comissão de Assuntos Sociais, convocada por V.
Exª, numa reﬂexão que todos nós estamos fazendo
sobre o SUS, porque vários problemas afetam a população com câncer, particularmente a criança e o
jovem com câncer. E V. Exª falou claramente sobre o
recurso que é repassado para o hospital, que é muito menor que o necessário, sobre os medicamentos
que não fazem parte da lista oﬁcial de medicamentos,
apesar de autorizados pela Anvisa. O índice de cura
seria muito maior se esses medicamentos estivessem
disponíveis. Os centros de referência são distantes,
como foi dito. Há uma necessidade para a população,
de maneira geral, mas, em particular, para a criança
e o adolescente. Só quero parabenizar V. Exª. Penso
que a audiência pública pode ter esse resultado concreto na aprovação do projeto de lei. Prontiﬁco-me a
ajudar na aprovação deste projeto, a fazer o debate,
para que possamos ter uma legislação bem mais adequada. Parabéns a V. Exª.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Obrigada. Agradeço a V. Exª o aparte e quero dizer que,
realmente, a audiência pública foi muito importante,
quando nós tratamos da questão do câncer infantojuvenil, mostrando as diﬁculdades. Inclusive, naquele momento, foi mostrado com números o quanto há
uma defasagem na tabela do SUS para o tratamento.
Há dez anos não é reajustado. Há dez anos, Senador
Flávio Arns.
E veja o seguinte: se tivéssemos mais condições
de detectar precocemente o câncer infanto-juvenil, o
custo seria muito menor, não somente o custo ﬁnanceiro, econômico. Quando o Brasil deixa, no momento
certo, de começar um tratamento, de usar um medicamento, de poder fazer determinados exames que não
estão também acessíveis na região, na cidade onde
moram esses pacientes, isso tudo seria redução de
custos. É investimento. Não é, de forma nenhuma,
gasto. E o mais importante é que nós iríamos elevar,
em quase 20%, o índice de cura, salvar vida, vida dos
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ﬁlhos das mulheres brasileiras, vida dos ﬁlhos dos pais
brasileiros, que sabem que é um valor...
(Interrupção do som.)
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª permissão para ouvir o aparte
do Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senadora Rosalba, este projeto de V. Exª vem por causa
do sentimento que a senhora tem, como nós médicos,
que convivemos com as pessoas, sabemos das diﬁculdades quando acontece um caso de câncer na família.
E tenho certeza de que este projeto será aprovado,
depois de muito discutido aqui, e vai trazer grande
benefício para as pessoas. A senhora frisou bem: só
levar e trazer aquele paciente já representa um custo
para aquela família, que já está em diﬁculdades. Parabéns a V. Exª pelo projeto. Pode contar com o nosso
apoio na Comissão de Assuntos Sociais, na Comissão
de Saúde e em todas as comissões, para podermos
aprová-lo o mais rápido possível.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito
obrigada, Senador Augusto Botelho, pela compreensão, pelo apoio.
Há algo que também precisa ser dito: quando um
pai ou uma mãe precisa acompanhar esse tratamento, muitas vezes são trabalhadores que perdem até os
seus empregos, porque os pais colocam a saúde de
seu ﬁlho acima de qualquer coisa. Eles perdem até os
empregos. E como arcar com as despesas e necessidades que são decorrências naturais de um tratamento tão longo, tão dispendioso e, digamos, traumático
como é o caso da doença neoplásica na infância e na
adolescência?
Então, quero agradecer a todos que possam nos
apoiar para que possamos ter esse projeto o mais rapidamente aprovado e, se Deus quiser, com a sanção
do Presidente, para que passe a ser lei e para que todas as famílias que tenham essa diﬁculdade também
possam ter esse auxílio tratamento. E é bom aqui frisar: ele será temporário. Será um auxílio enquanto a
criança estiver em tratamento, até a sua cura, ou até
atingir a maioridade, já que, na maioridade, com certeza, já existem outros benefícios, outras formas de
apoio que serão colocadas à disposição desse paciente, até porque nós falamos especiﬁcamente nessa população infanto-juvenil, que não pode, de forma
nenhuma, prescindir do acompanhamento do pai, da
mãe ou de um familiar mais próximo nesse momento
em que enfrenta essa diﬁculdade.
Então, era isso que eu queria dizer. Hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, com a presença dos seus
membros, nós tivemos a aprovação de vários projetos
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terminativos e não terminativos. Entre os terminativos,
eu queria aqui só lembrar o que tratou da questão do
Conselho de Educação Física, que foi regulamentado.
É uma atividade importante a dos proﬁssionais de educação física. São proﬁssionais de nível superior que
estão dando a sua contribuição, o seu trabalho nas
academias, no acompanhamento da terceira idade,
junto às pessoas deﬁcientes. Enﬁm, é uma proﬁssão
que merece e teve, com aprovação unânime, o respeito, o incentivo, o apoio da nossa Comissão.
Também hoje nós tivemos aprovada, em caráter
não terminativo – voltou à Câmara, em função de emendas –, a regulamentação da proﬁssão de cabeleireiro,
barbeiro, esteticista, maquiador, pedicure, manicure.
Enﬁm, todos são proﬁssionais da beleza. São milhões
de brasileiros que sustentam com muita dignidade sua
família por meio dessa proﬁssão. E a regulamentação
é uma forma de protegê-los para que eles possam ter
acesso a direitos trabalhistas, para que eles possam,
por meio dos seus representantes de classe, ter realmente a proﬁssão mais valorizada, mais apoiada,
mais protegida e, assim, por cuidarem da beleza dos
brasileiros, termos um País mais bonito.
Muito obrigada, Srªs e Srs. Senadores, e até a
próxima oportunidade, quando traremos aqui outros
assuntos relevantes, importantes, em defesa do cidadão brasileiro, em defesa da família brasileira, em
defesa das nossas crianças.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Senadora Rosalba Ciarlini... Garibaldi, ligue aí. Vocês estão preparando a Rosalba para governar o Rio
Grande do Norte, mas, do jeito que ela vai, ela ganha
da Dilma facilmente.
O próximo orador é o Senador Crivella. Ele que
cedeu o horário dele para Rosalba Ciarlini já reconhecendo que ela pode ganhar até a Presidência.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de saudar os telespectadores da
TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado, as Srªs e
os Srs. Senadores presentes.
No breve pronunciamento, Sr. Presidente, que farei agora, eu quero aqui enaltecer a ﬁgura do garçom,
esse brasileiro devotado que exerce uma proﬁssão
milenar. Ela já estava presente na civilização egípcia.
Lembro que, na Bíblia Sagrada, quando José, ﬁlho de
Jacó, vendido pelos irmãos, foi para seu exílio no Egito,
ele acabou ﬁcando preso e, na prisão, foi amigo de um
padeiro e de um copeiro. Esse copeiro era o garçom.
Essa proﬁssão milenar, aqui no Brasil, não tem
encontrado o prestígio que merece. Todos nós brasileiros, dos mais humildes até os mais ricos, já tivemos
oportunidade de nos sentarmos num restaurante, numa
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lanchonete. Faço até uma homenagem aqui aos garçons
do Senado Federal, que, com absoluta elegância e com
tanto espírito cristão, têm colocado sempre água, cafezinho para cada um de nós, seguindo o ensinamento
de Cristo, ou seja, o melhor na vida é servir.
Pois bem. No Brasil, eles têm sofrido. Por quê?
Porque muitos garçons dos nossos restaurantes, os
restaurantes brasileiros, não têm carteira assinada.
Eles são considerados diaristas. Por isso estou tentando retiﬁcar isso, seguindo o entendimento do Tribunal
Superior do Trabalho: se houver jornada para esses
proﬁssionais, pelo menos, de três dias na semana com
oito horas, então eles têm vínculo empregatício, e isso
lhes garante o benefício das férias, do fundo de garantia, da aposentadoria. Quando eles trabalham como
autônomos ou diaristas, são obrigados a recolher em
dobro aquela parcela que nós recolhemos no regime
geral da Previdência Social. Eles estão recebendo –
eu diria – abaixo, muito abaixo dos benefícios que os
demais proﬁssionais brasileiros recebem da sociedade e do Governo.
E mais, Sr. Presidente, eu gostaria de propor algo
a esta Casa, aos Srs. Senadores, pois tenho certeza
de que aqui há de prevalecerem os nossos princípios
de tradição, de solidariedade, o espírito de concórdia,
para entender, mais que entender, para sentir a dor
dos mais humildes do Brasil. E faço aqui até uma lousa aos políticos. Eles, em nosso País, muitas vezes
são subalternizados, eu diria que muitas vezes são
desprezados, muitas vezes os políticos são até ridicularizados, mas, nos choques de interesses, no dilúvio de ódios e paixões de todas as sociedades, serão
sempre os políticos os patronos das aspirações dos
mais humildes diante do espírito reacionário dos mais
conservadores, dos mais ricos.
É com esse espírito que hoje ocupo a tribuna do
Senado Federal para falar sobre os garçons e propor,
também, Senador Mão Santa, nosso Presidente, que,
a partir das 23 horas, o garçom possa receber na conta
um indicativo de gorjeta de 20%. E por que 20%, Senador Mozarildo? Porque quem trabalha à noite está
sujeito à violência, à diﬁculdade de conseguir transporte. É difícil pegar um ônibus. Muitas vezes eles ﬁcam
horas e horas, uma da manhã, duas da manhã, três da
manhã, esperando uma condução para voltarem para
casa. Além disso, o trabalho é muito mais penoso.
O motorista de praça tem a bandeira 2. O garçom
trabalha até altas horas e muitos deles servem até de
alento ao brasileiro solitário, que está longe da família, que vive uma dor na alma. Esse não tem problema
médico, não vai para um hospital, não tem problema
nem psicológico, nem psiquiátrico, mas, muitas vezes,
desabafa, conversa na mesa de um bar, no balcão de
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um bar. E ali ﬁca o garçom, servindo, muitas vezes,
de ombro amigo.
Faço aqui, então, um apelo a esta Casa, para
que possamos nos debruçar sobre a questão desses
brasileiros mais humildes. Na minha terra, por exemplo,
o Rio de Janeiro, eles são predominantemente nordestinos. A maioria é do Ceará, um Estado que merece
toda a recompensa pelo imenso capital humano que
transferiu – o Piauí também – para as grandes capitais brasileiras. Eu acho que a maior homenagem que
se pode prestar à terra de Iracema é cuidar de seus
ﬁlhos no exílio – um exílio nacional, mas eu digo exílio,
porque estão longe da família, da terra querida. Quem
não quer morrer na terra em que nasceu? Quem não
sente saudades de suas raízes, de seus amigos, dos
lugares que frequentou, da sua escola, da sua primeira professora?
Então, faço aqui um apelo para essas duas proposições que estou apresentando e que espero encontrem na alma dos nossos Senadores o espírito de
justiça, para que possamos dar um futuro melhor a
esses brasileiros.
Sr. Presidente, eram essas as minhas breves palavras, deixando aqui a minha mensagem a todos os
garçons do Brasil – são milhões de garçons – de que
esta Casa vai se debruçar sobre o seu interesse. Vamos colocar o projeto como prioridade e cada Senador
vai contribuir, colaborar, aperfeiçoar, mas havemos de
relatar, votar e aprovar uma medida que fará justiça
aos nossos irmãos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Crivella, eu quero dar uma contribuição. Nós
somos de Deus, V. Exª é pastor, eu sou do Partido
Social Cristão, e quero aqui invocar a Bíblia. Salomão
disse que a virtude está no meio. V. Exª coloque 15%.
De 10 e 20, o meio é 15, e já será um avanço. Então,
essa é a contribuição que dou ao projeto de V. Exª, e
o nosso respeito e admiração a essa conquista. Nos
Estados Unidos, é de 17% a gorjeta do garçom. Então,
V. Exª se inspire aqui no Líder do Partido Social Cristão em buscar o meio; a virtude está em 15%. Essa é
a nossa contribuição bíblica ao seu projeto.
Convidamos, agora, para usar da palavra o Senador Augusto Botelho – são todos da Amazônia, eles
se entendem. O Senador Augusto Botelho representa
Roraima e o Partido dos Trabalhadores.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores,
amanhã, 15 de outubro, é o dia consagrado aos professores brasileiros. É ocasião mais que propícia para
que reﬂitamos sobre a Nação que estamos construin-
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do. Aﬁnal, as condições históricas que caracterizam e
singularizam a civilização contemporânea conferem
à educação – logo, aos seus principais artíﬁces, os
mestres, os professores – extraordinária importância.
A ela cabe, entre outras responsabilidades, a produção
do saber indispensável à evolução da humanidade e
a transmissão do conhecimento às gerações que se
sucedem, levando as pessoas, notadamente as mais
jovens, a compreender o sentido das regras da vida
em sociedade.
Por tudo isso, Sr. Presidente Mão Santa, os professores que atuam nos mais diversos níveis de escolaridade merecem o respeito, a admiração e a reverência
que ora lhes prestamos nesta Casa. Mas merecem mais.
Sabemos que alguns aspectos marcantes da sociedade contemporânea, que poderiam ser sintetizados na
perda das grandes referências e na fragmentação que
pulveriza o próprio indivíduo, acabam por transferir à
escola – portanto, ao professor – tarefas de extraordinária magnitude, antes reservadas à própria família.
Chegamos a um ponto em que atuar no magistério
requer bem mais do que preparação especíﬁca, domínio das técnicas pedagógicas e presença vigorosa
em sala de aula.
Exige-se, hoje em dia, do professor que ele seja
também pai, psicólogo e orientador para a vida.
Quero assinalar que estamos longe de atingir o
ponto de equilíbrio na educação brasileira. A despeito
das conquistas já efetivadas, das quais a universalização do acesso ao ensino fundamental é a ponta mais
visível, ainda não logramos oferecer à sociedade brasileira, sobretudo no que concerne aos milhões que frequentam a rede pública de ensino, seja municipal, seja
estadual, a educação básica de qualidade que todos
merecem e que a realidade contemporânea exige.
Nessa perspectiva, Sr. Presidente, além do justo
reconhecimento ao trabalho dos docentes em nosso
País, que faço questão de reiterar neste momento, é
preciso ir além. Há que se reconhecer, em primeiro lugar, o caráter de atividade proﬁssional do magistério.
A velha ideia que identiﬁca a docência não mais que
mero sacerdócio não se sustenta. Ser professor, para
além da óbvia vocação – que implica desprendimento, sentido de doação e sensibilidade para aceitar e
compreender as diferenças – signiﬁca abraçar uma
proﬁssão, preparar-se para isso e exercê-la com zelo
e proﬁciência. Assim, é absolutamente indispensável
que sejam oferecidas a esse proﬁssional as condições essenciais ao seu trabalho e uma remuneração
condigna.
Vencer a batalha da qualidade do ensino é desaﬁo
a que todos nós devemos nos sujeitar. Os indicadores
de que dispomos na atualidade, incluindo avaliações
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internas e externas, apontam para graves deﬁciências
no conjunto do sistema educacional.
A rigor, não são muito signiﬁcativas as diferenças
de desempenho entre as regiões brasileiras. A propósito, tive o cuidado de examinar os números oferecidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica (Saeb), bem como os da Prova Brasil, aplicada
entre os matriculados no ensino fundamental, e veriﬁquei que o desempenho dos estudantes de Roraima
não foge ao que é mostrado pela média nacional. Aliás,
há casos em que a nota obtida em Roraima ultrapassa
a meta estipulada, Senador João Pedro.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Augusto, um aparte, se V. Ex.ª me permitir.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Com todo prazer, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu
gostaria de me associar à homenagem que V. Ex.ª
presta aos professores e gostaria de, inclusive mencionando o nosso Estado de Roraima – V. Exª acabou de
mencioná-lo no que tange a dados sobre a educação
atual –, homenagear nossos professores do chamado curso primário. Ainda hoje, temos uma professora
que foi minha, não sei se foi sua, Professora Cidalina,
que ainda é viva, um exemplo de mestra, como tantas
outras daquela época. No curso ginasial daquela época, que ainda faz parte do curso fundamental de hoje
em dia, posso citar aqui o Professor Voltaire, o Padre
Zintu, que era polivalente e dava várias matérias ao
mesmo tempo, o Padre Bindo. Eu tenho uma boa recordação dos ensinamentos daquela época, mas, ao
mesmo tempo, eu queria fazer uma atualização para
a realidade de hoje em Roraima. Por exemplo, tive a
felicidade de ter sido autor de duas leis: uma que criou
a Universidade Federal de Roraima e outra que criou
a Escola Técnica Federal de Roraima, que hoje já é
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado de
Roraima. Temos hoje a Universidade Estadual. Quer
dizer, avançamos na possibilidade de estudo para os
nossos jovens, mas será que avançamos para os professores na questão da dignidade e do exercício da
proﬁssão, quanto aos salários, quanto à aposentadoria,
quanto às condições de trabalho? E aqui não estou falando apenas do ensino federal, estadual ou municipal,
estou falando como um todo, até porque o Governo
Federal dá um mau exemplo nesse particular, porque
realmente as nossas universidades federais estão aí
sucateadas. E, com isso, o que nós vemos é a proliferação de cursos particulares – ainda bem, porque, se
não fosse isso, nós estaríamos pior ainda. Mas outro
exemplo que também não enobrece a educação neste País é o que vimos agora no Enem. Então, é muito
importante que, ao homenagear o professor, como V.
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Exª faz, nós cobremos dos governos, começando pelo
Federal, até os estaduais e municipais, que haja maior
consideração com o professor. Sem o professor, não
existe educação. Não adianta ter prédios bonitos, não
adianta ter muita propaganda; se o professor não estiver bem consigo mesmo, bem preparado e bem pago,
não terá uma boa educação para nossos ﬁlhos.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Muito obrigado, Senador Mozarildo. V. Exª fez bem
– e adiantou-se a mim – em lembrar da nossa Professora Cidalina Tomé Abdallah, que está viva lá e bem
esperta, bem ativa, como o Padre Zintu também está
vivo e, se não me engano, ele está morando aqui, em
Brasília, ou foi para a Itália. E o Padre Bindo, Morazildo, ainda reza missa lá, no convento das irmãs, todos
os dias de manhã.
Padre Bindo foi nosso professor de música, Senador Mão Santa. Naquele tempo tinha canto orfeônico, e Padre Bindo era quem regia o coral do nosso
colégio.
Estamos falando em educação, e aqui, na Comissão de Educação, hoje, foi aberto um seminário
sobre o Dia do Livro, a Semana do Livro. Houve muitas palestras hoje, pela manhã, importantes para ressaltar a importância da leitura. É importante que nós,
parlamentares, visitemos as bibliotecas das escolas da
nossa cidade para ver as necessidades delas. E agora
o Ministério da Cultura e da Educação tem programas
para melhorar as bibliotecas. É importante que melhoremos as bibliotecas da nossa comunidade. Existe um
projeto do Ministério da Educação e Cultura para haver
uma biblioteca em cada Município. Faltam poucos Municípios para esgotar essa meta do Brasil de ter uma
biblioteca, pelo menos, em cada Município. Porque –
V. Exª se lembra –, no nosso tempo, a única biblioteca
que havia em Roraima era ali, atrás da Igreja de São
Sebastião, no Lobo D’Almada, e da URES também,
a União Riobranquense de Estudantes. É importante
que a gente faça isso.
V. Exª falou do salário dos professores. Nós temos trabalhado também para melhorar o nível dos
professores. Este ano foi oferecido um curso de gestão escolar lá em Roraima, onde se formaram quase
300 professores, que já exercem sua proﬁssão, porque
todos os professores de Roraima que tinham curso de
gestão tinham feito por recursos próprios. Foi junto com
a Universidade de Roraima, coloquei uma emenda, e
eles participaram. Já estão me cobrando um mestrado, e já estou para receber o projeto da Universidade
Estadual de Roraima sobre um mestrado na área de
educação. Já me comprometi, vou colocar recursos
para isso, para que os professores possam fazer seu
curso de mestrado.
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Ao encerrar, Sr. Presidente, renovo meus cumprimentos aos professores de Roraima, em nome da
Professora Cidalina, do Padre Zintu, do Padre Bindo
e dos outros que já foram. Tem a Maria da Neves, que
foi sua professora também e foi minha. Hipoteco-lhes
integral solidariedade na luta pela digniﬁcação de sua
proﬁssão.
Sugiro, por ﬁm, que esta Casa, notadamente por
meio de sua Comissão de Educação, acompanhe atentamente as ações federais voltadas para a valorização
do magistério. Que façam sugestões. Que cobrem resultados. É assim que estaremos dando nossa contribuição para que o Brasil alcance seu objetivo maior
de contar com uma educação de qualidade para todos
nós, sem nenhuma forma de exclusão.
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente Mão
Santa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essas são as palavras de homenagem ao Dia dos Professores, que será amanhã, que o Senador Augusto
Botelho fez e foram enriquecidas pela observação e
a experiência do extraordinário Senador e educador,
preocupado com o ensino no seu Estado e no Brasil,
o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Convidamos agora para usar da palavra o Senador inscrito Jefferson Praia, que representa o PDT do
Estado do Amazonas.
Senador Flávio Arns, V. Exª vai querer usar da
palavra, porque V. Exª não está inscrito? V. Exª está
no meu coração. Faço a inscrição, não é? E o Senador
João Pedro já foi inscrito.
Prorrogo a sessão por mais meia hora para que
todos os oradores possam usar da palavra.
Com a palavra o Senador Jefferson Praia, que já
se encontra na tribuna.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria realmente que V. Exª pudesse – como já disse que faria – me inscrever para
usar da palavra.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está feita a inscrição de V. Exª.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Quero, neste momento, destacar um documento importantíssimo do Grupo de Estudos Estratégicos
Amazônicos, que é um grupo coordenado pelo Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa.
Eu gostaria, neste momento, de tratar de assuntos
fundamentais. Estamos, cada vez mais, percebendo
que as discussões ﬁcaram mais intensas dentro do
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contexto da reunião que teremos na Dinamarca, em
Copenhague, sobre o clima do nosso Planeta.
Em dezembro, teremos a oportunidade de perceber o que cada país irá estabelecer como meta a
ser alcançada para a redução das emissões de CO2.
É claro que o Brasil está dentro desse contexto. Neste
momento, o Governo discute toda a questão. O Presidente Lula, com o Ministro do Meio Ambiente e outros
ministérios, então empenhados nessa questão para que
o Brasil – e é isso o que nós esperamos – leve uma
proposta que atenda os anseios dos brasileiros. Percebemos que é muito importante estabelecermos metas
que, embora ousadas, possamos cumprir. E também
que nos deem condições de cobrar que os países de
economias mais avançadas possam também cumprir
as metas estabelecidas.
Sr. Presidente, passo a ler neste momento um
documento do cientista Philip Fearnside, que participou
de um debate, desse Grupo de Estudo, para tratar a
questão relacionada ao aquecimento global, mudanças climáticas e o futuro da Amazônia.
Sr. Presidente, como o tempo que vou ter não é
o suﬁciente, vou então procurar resumir aqui as observações feitas pelo pesquisador:
Dentro do contexto de Deﬁnição da interferência
perigosa no sistema climático, o que diz então Philip
Fearnside?
A Floresta Amazônica é bastante vulnerável às mudanças climáticas na direção prevista para ser o resultado da continuação do
aumento do efeito estufa: temperaturas mais
altas combinadas com menos chuvas, incluindo
estações secas mais longas. Quando a temperatura subir, as árvores precisarão de mais
água só para sobreviver. Mesmo hoje podem
ser mortas árvores na ﬂoresta, devido à variabilidade climática atual como na seca do El
Niño, de 1997-1998 (causada pelo aquecimento da água no Oceano Pacíﬁco) e na grande
seca de 2005 (causada pelo aquecimento da
água no Oceano Atlântico). Além da possibilidade de que árvores morram essencialmente
de sede durante secas mais frequentes, há
também uma maior probabilidade de incêndios ﬂorestais começarem a se espalharem,
aumentando, em muito, o risco para a ﬂoresta
se o clima aumentar como projetado.
As ﬂorestas tropicais úmidas são mais
susceptíveis ao fogo do que outros tipos de
vegetação porque os incêndios ﬂorestais têm
sido tão raros ao longo dos milênios passados
que as espécies de árvores não precisavam
adquirir defesas contra isso. As árvores amazô-
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nicas têm casca ﬁna, e, quando o fogo ocorre,
o tecido vital chamado câmbio (um tecido vital)
esquenta abaixo da casca na base do tronco, e
a árvore morre. Árvores em outros ambientes,
como no cerrado, têm casca grossa e resistem
ao fogo. Várias linhas de evidência indicam que
a ﬂoresta Amazônica pode sucumbir a essas
mudanças. No Projeto “Dinâmica Biológica de
Fragmentos Florestais”, do Inpa/STRI, foram
etiquetadas e monitoradas mais de 70 mil árvores ao Norte de Manaus; o estudo mostra
claramente que as árvores morrem com uma
frequência muito maior próximo às bordas das
ﬂorestas, onde as condições microclimáticas
são mais quentes e mais secas do que no
interior de uma ﬂoresta contínua. O mesmo
resultado foi conﬁrmado perto de Santarém
no projeto “Seca Floresta”, que é uma parte
do Experimento em Larga Escala BiosferaAtmosfera na Amazônia (LBA).
Painéis de plástico foram instalados para
interceptar 60% das chuvas dentro da ﬂoresta
em uma parcela de um hectare, e a mortalidade
das árvores nesse hectare aumentou muito. Em
ambos os estudos, as árvores grandes foram
as primeiras a morrer, aumentando bastante
a liberação de carbono.
A ﬂoresta já é vulnerável, especialmente
nas áreas de clima mais seco perto dos limites Leste e Sul da ﬂoresta. Qualquer mudança
adicional na direção esperada com aumento
do efeito estufa eleva o risco de savanização.
Devido às demoras das respostas dentro do
sistema climático, o Planeta continuaria esquentando durante 20-30 anos, mesmo se
as emissões antropogênicas fossem paradas
imediatamente. Após esse período, a diferença entre as temperaturas simuladas se torna
muito grande, dependendo de que cenário é
presumido para as emissões nos próximos
anos. O curso real dessas emissões depende
de negociações internacionais que atualmente estão em curso para deﬁnir a “interferência
perigosa” no sistema climático global. Essa é
a frase que a Convenção do Clima usa para
o limite que teria de ser respeitado, limitando
as emissões dos países o suﬁciente para que
não seja ultrapassado.
Devido a importância da ﬂoresta amazônica para o Brasil, é muito importante que
o país use o seu peso diplomático para pressionar a favor de uma deﬁnição bem baixa
desse número.
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A deﬁnição de mudança climática perigosa deve ser no máximo 2º C acima do nível
pré-industrial. Isto é, o valor escolhido pela
União Européia é correspondente à concentração de aproximadamente 400 partes por
milhão de volume (ppmv) de equivalente de
CO² na atmosfera, incluindo os efeitos dos
gases-traço, tais como metano e óxido nitroso.
Uma vez que a concentração só de CO² já está
em 385 ppmv, e os gases traços elevem o total
para cima de 400 partes por milhão, os cortes
nas emissões globais vão ter que ser muito
grandes e rápidos. Portanto, todas as opções
de mitigação precisam ser usadas, incluindo
tanto a redução de queima de combustível
fóssil como a diminuição, Sr. Presidente, do
desmatamento.
Sr. Presidente, V. Exª poderia me conceder um
tempinho um pouco maior para que eu possa concluir
bem este documento. Não passarei muito, não.
O próximo tópico, Sr. Presidente, é Superando
barreiras para aproveitar o papel da ﬂoresta na mitigação.
Para que a manutenção da ﬂoresta amazônica seja aproveitada como parte das estratégicas para mitigar o efeito estufa, tem-se
que olhar para o que até agora tem impedido
que isso acontecesse, e então focalizar nestes
assuntos. A ﬂoresta tem dois papéis separados com respeito ao efeito estufa: o ﬂuxo de
carbono para a atmosfera (representado por
emissões anuais de desmatamento) e o estoque de carbono na ﬂoresta em pé.
A atividade de desmatamento na Amazônia é altamente concentrada espacialmente,
com mais de 80% dessa atividade acontecendo dentro do “arco de desmatamento” ao longo das extremidades Leste e Sul da ﬂoresta.
Nesta área poderia ser estabelecido um sistema de recompensar o desmatamento evitado,
baseado em comparações entre as emissões
observadas e as emissões indicadas por uma
“linha de base”, ou cenário de referência, presumivelmente baseado na história recente...
(Interrupção do som.)
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM)
– ...do desmatamento. Isto é reconhecido pelo
Protocolo de Kyoto sob o conceito que é, geralmente, conhecido como “adicionalidade”, ou
seja, que seria adicional ao que teria acontecido na ausência de um projeto de mitigação.
Em partes da região onde pouco ou nenhum
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desmatamento tem ocorrido, como na maior
parte do Estado do Amazonas – o meu Estado,
Sr. Presidente –, é necessário um sistema diferente de recompensar os serviços ambientais
baseado em estoques. Claramente, o papel
da ﬂoresta em mitigar o efeito estufa só será
aproveitado se a maneira em que são calculadas as recompensas para cada local resulta
em um retorno razoável.
A comunidade diplomática brasileira tem
tradicionalmente resistido à idéia de recompensar o papel climático da ﬂoresta amazônica sob
a convenção climática. Isto tem sua raiz em
uma falta de conﬁança no governo brasileiro
em ser capaz de controlar o desmatamento.
A implicação é que, caso o Brasil concorde
em reduzir emissões por uma determinada
quantia e então descobrir que o desmatamento não pôde ser reduzido como prometido, o
País, na visão dessas pessoas, seria exposto a pressões que interfeririam na soberania
brasileira sobre a Amazônia. A solução para
isto é a demonstração clara de que o governo
pode de fato controlar o desmatamento. Hoje,
várias linhas evidenciam que o governo tem
esta capacidade.
Outras preocupações têm sido levantadas
por governos nacionais e por entidades que
estão comprometidas em projetar um sistema
mitigador do efeito estufa que seja suﬁcientemente seguro para ser usado como crédito
contra as emissões oriundas...
(Interrupção do som.)
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM)
–...de combustíveis fósseis. Essas preocupações incluem o nível de incerteza associado
com o estoque de carbono em cada hectare
desmatado e incerteza sobre o número de
hectares de desmatamento que é evitado. São
necessárias, portanto, melhorias nos dados e
na capacidade de monitoramento.
Houve muitos avanços em ambas linhas.
Nós no INPA [diz o pesquisador] ﬁzemos progresso signiﬁcante em melhorar a quantiﬁcação dos estoques de carbono nas ﬂorestas
desmatadas, na contabilidade das emissões
e absorções que acontecem depois de desmatar, e na modelagem do processo e da
distribuição de desmatamento. Além disso, as
grandes quantidades de emissões que podem
ser evitadas a um custo relativamente baixo
signiﬁcam que a incerteza sempre pode ser
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mais que compensada através da concessão
de uma quantidade de crédito menor que a
quantidade de emissão física que se acredita
ser evitada.
Além destas preocupações com relação
aos dados usados na contabilidade do carbono,
há também discordâncias sobre a base teórica
da própria contabilidade, particularmente com
respeito à“permanência” (o tempo que o tempo
que o carbono ﬁca fora da atmosfera), ou, de
forma mais geral, o valor atribuído ao tempo.
Várias propostas existem para estes problemas, inclusive propostas geradas no INPA.
Finalmente, as negociações por recompensar
os serviços ambientais têm que enfrentar a
pergunta sobre o que será feito com o dinheiro
arrecadado, de forma a assegurar que ambos
os objetivos sejam atingidos, isto é, manter a
ﬂoresta com seus serviços ambientais...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM)
– ...e manter o bem-estar da população humana no interior amazônico.
Sr. Presidente, eu ainda teria mais uns dois parágrafos e eu vou, pela primeira vez, abusar de V. Exª, se
V. Exª me permitir mais uns dois minutos. Eu não gosto
de fazer isso, mas para terminar o pensamento deste
pesquisador, senão, ﬁcamos apenas pela metade.
No tópico “Brasil precisa assumir a liderança”,
Sr. Presidente, o que diz o pesquisador do INPA Philip Fearnside?
O Brasil é um dos países do mundo com maior
impacto previsto devido ao aquecimento global. Na
Amazônia isto pode levar à mortalidade maciça da
ﬂoresta amazônica; no nordeste haveria um maior
ressecamento em uma região que já sofre constantemente falta de chuva; e no sul ocorreria um aumento
de trombas d’água e tufões. O aumento do nível do
mar afetaria toda a costa, onde vive boa parte da população do País.
O Brasil tem que ﬁrmar um compromisso quantitativo para reduzir o desmatamento. É importante
que isto esteja sob a convenção do clima, ao invés de
compromissos internos que poderiam ser recompensados por fundos voluntários fora do sistema de créditos
do Protocolo de Kyoto (como proposto pelo Brasil em
Nairobi, em dezembro de 2006). Se os países industrializados resolverem enfrentar o aquecimento global
de forma séria, concordando com grandes cortes nas
suas emissões sob a convenção do clima, todos os
seus recursos serão usados para atingir as metas as-
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sumidas e não sobrará nada para fundos voluntários.
Na reunião do G-8, em Viena, no ﬁnal de agosto de
2007, a representação brasileira repetiu a posição do
País desde a ECO-92, de evitar qualquer compromisso
quantitativo com relação às emissões. Sem dúvida, o
Brasil pode escolher continuar resistindo à tomada de
um compromisso durante alguns anos mais, porém,
cedo ou tarde, terá, que assumir um compromisso,
para que o efeito estufa seja controlado.
E termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte:
É no interesse nacional brasileiro que
uma mudança de posição desse tipo seja feita agora e não depois. O Brasil precisa assumir a liderança no combate ao aquecimento
global.
Sr. Presidente, quero agradecer a atenção de V.
Exª e dizer que este é um momento importantíssimo
para o nosso País. Estamos num momento de discussão de nossas posições. Nós temos visto o Governo
estabelecendo metas que, salvo engano, será de 80%
em relação ao desmatamento da região amazônica.
Tudo bem. Nós estamos trabalhando dessa forma no
nosso Estado e aqui temos cobrado uma boa qualidade de vida para aquela gente para garantir a ﬂoresta
em pé.
É importante que apresentemos neste encontro
no ﬁnal do ano em Copenhague propostas ousadas
que possamos cumprir; e também que possamos assumir a liderança nesse contexto e cobrar dos países
desenvolvidos que façam a sua parte. É isso certamente que todos queremos. Nosso povo quer, o povo
de V. Exª, no Piauí, quer e meu povo da Amazônia
quer também.
Ninguém quer desmatar nada. Queremos boa
qualidade de vida, educação, saúde, condições de
trabalho e ﬂoresta em pé. Queremos também buscar o caminho para fazer isso porque, dessa forma,
a Amazônia continuará sendo a região fundamental.
Tenho dito que a Amazônia não é vilã. Ela está paulatinamente mudando seu contexto, que era aquele de
desmatamento. Hoje, percebemos que não há ações,
pelo menos por parte da iniciativa privada, no contexto
de continuarem desmatando como estavam fazendo há
algum tempo. Já temos avançado nesse campo.
Tenho certeza de que a Amazônia, neste País,
é fantástica. Termino dizendo que a Amazônia será a
grande estrela de Copenhague. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Jefferson Praia, mostrando suas
preocupações com a ecologia, com a manutenção de
uma estabilidade climática e trazendo à Casa obser-
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vações cientíﬁcas para minimizarmos e enfrentarmos
o problema.
Convidamos agora para usar da palavra o Senador João Pedro, que também representa o Amazonas.
Ele é do Partido dos Trabalhadores e um dos seus Líderes mais inﬂuentes e acreditados.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa, que preside a sessão
desta noite.
Presidente Mão Santa, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje foi um dia especial aqui dentro do Senado, e eu quero fazer o registro da Semana do Livro que
a Comissão de Educação e Cultura está promovendo.
Esta é a primeira Semana do Livro a partir da aprovação da Lei nº 11.899, de 2009. É uma lei nova – vou
fazer justiça – do Senador Cristovam Buarque.
A Semana começou, Sr. Presidente, com a participação do Ministério da Cultura, do MEC, de segmentos do setor privado.
Amanhã, nós teremos uma programação de experiências por este Brasil grande, por este Brasil extenso, experiências concretas com o livro.
Eu quero, primeiro, dizer que foi importante a
Comissão de Educação criar esta Semana do Livro,
o Dia do Livro.
Ficamos, hoje pela manhã, por algumas horas,
reﬂetindo sobre a importância do livro, as políticas públicas, a participação do setor privado, a participação e
o empenho dos Prefeitos, dos Governos estaduais, do
Governo Federal e o papel estratégico do livro.
V. Exª – quero fazer um parêntese aqui para chamar a atenção do Brasil – é um Senador que ama os
livros, que ama a boa leitura, que preserva a boa leitura. Eu não sei se não há um livro sobre a mesa de
V. Exª, mas normalmente V. Exª carrega um.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sermão do Mandato, Padre Antonio Vieira.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Quero
chamar a atenção, Senador Mão Santa, para a reﬂexão feita na Semana do Livro, que começou no dia de
hoje na Comissão de Educação do Senado.
O livro, Sr. Presidente, Senador Jefferson Praia, do
meu Estado, ele está ligado à história da humanidade.
Eu não posso imaginar a humanidade sem o livro. O
livro como instrumento do conhecimento, o livro como
instrumento de tecnologia, o livro como instrumento do
saber, o livro como instrumento da aproximação das
distâncias geográﬁcas.
A humanidade hoje se conhece por conta do livro.
Como conhecer o Império Romano, a experiência da
Grécia sem os livros? Como conhecer as entranhas da
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América Latina sem o livro? Como conhecer as conquistas, os avanços da sociedade sem o livro?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a meu
ver, a Semana do Livro no Senado foi uma decisão,
no âmbito da Comissão, acertada.
O Senado, que discute, que é questionado – quero
chamar a atenção para isto –, que é exigido pela sociedade civil acerca da conduta, dos compromissos, do
debate, da seriedade, teve hoje um dia – chegou aqui
o Senador autor da lei; já registrei a lei de sua autoria,
Senador Cristovam – de grande importância, dia de
os Senadores participarem e promoverem o debate.
Vários segmentos da sociedade civil, não só dos governos, estiveram presentes no dia de hoje e estarão
amanhã, e dados interessantes sobre o livro precisam
ser compartilhados.
Quero dar um exemplo, Senador Cristovam. No
meu Estado, que é um Estado rico em comparação
com outros Estados, lamentavelmente apenas 50%
dos nossos Municípios possuem biblioteca; 50% dos
62 Municípios. Quero inclusive chamar a atenção do
Governador do meu Estado, Eduardo Braga, para reabrir a nossa biblioteca, histórica biblioteca do Estado, da
Rua Barroso, uma rua famosa do centro de Manaus.
Uma sociedade moderna, uma sociedade democrática não pode prescindir de biblioteca, de livros
e, por isso, chamo a atenção dos nossos Prefeitos –
como diz o Senador Mão Santa, carinhosamente, os
prefeitinhos – para que todos, sem exceção, organizem
bibliotecas nos seus Municípios. E a biblioteca precisa
ser criada nos nossos Municípios como um espaço da
alegria, do conhecimento. Lamentavelmente, vê-se reservado, em muitas escolas, um espaço com pouco
luz, um espaço no ﬁnal do corredor para a biblioteca,
sem assento adequado, sem iluminação adequada. Às
vezes, Senador Cristovam, o professor ainda pune o
aluno mandando-o para a biblioteca, como se a biblioteca fosse o lugar mais imperfeito, como se fosse um
lugar para punição.
Então, precisamos entender a importância do livro
e dos espaços para a leitura. O Brasil, que vem avançando em muitos setores da economia e do conhecimento, precisa enfrentar este debate e criar bibliotecas
em todas as escolas, criar espaços públicos para os
nossos livros, os nossos autores, os livros da humanidade, do mundo. Não podemos ter uma sociedade
saudável sem acesso ao livro, sem o conhecimento
guardado nos livros. E todos os livros, do menor ao
maior, guardam, celebram conhecimentos da nossa
sociedade, da humanidade.
Concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
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O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
João Pedro, eu já estava saindo do Senado quando
ouvi o início do seu discurso. E eu não poderia deixar
de pedir um aparte ao meu amigo João Pedro, porque,
o senhor está fazendo talvez o melhor discurso dos
que ouvi hoje, e não só de hoje. E isso porque está
trazendo um tema que poucos querem trazer aqui, e
está trazendo com uma competência, com uma seriedade, com uma profundidade que muito me alegra.
Ao mesmo tempo, agradeço a sua referência ao fato
de eu ter sido o autor da lei, mas essa lei não teria
sido possível se não fosse uma sugestão que recebi
de fora – não foi ideia minha – do empresário Pfeifer,
que administra uma ONG que se dedica a promover a
leitura. Foi ele que me trouxe a ideia, há algum tempo.
E falo também do apoio de tantos Senadores, inclusive
do senhor e do Senador Mão Santa. O importante é o
que senhor está trazendo para cá mais do que o próprio dia. Está trazendo a importância da leitura. Os Países se dividiam entre aqueles de renda alta e aqueles
de renda baixa. Os Países têm de ser divididos entre
aqueles que têm leitura e aqueles que não têm leitura. Daqui para a frente, o que vai diferenciar um País
sintonizado com o futuro é a capacidade, a vontade
e a dedicação da sua população à leitura. O que vai
mostrar que um País não está sintonizado com o futuro
é a pouca dedicação e o pouco acesso à leitura. É na
leitura que estará a capacidade de imaginar um futuro
diferente, de ter consciência dos reais problemas da
sociedade, que não são apenas os econômicos, mas
também os ambientais, aos quais V. Exª tanto se refere
aqui. É na leitura que estará a chance de a gente ter
uma economia do conhecimento, baseada na ciência
e na tecnologia. E um País de leitores se faz primeiro
com a alfabetização de todos os adultos analfabetos.
Mas esses adultos, na verdade, não serão grandes
leitores. Então, se faz, sobretudo, com a alfabetização das crianças nas idades correspondentes, até os
seis; no máximo, no máximo, no máximo, até os sete
anos. É aí que nascem os leitores: aprendendo a ler
cedo. Depois, os leitores nascem sabendo ler, tendo
acesso aos livros. O Brasil é o País do futebol porque
todo mundo tem bola dentro de casa, tem bola nas
ruas, mas não tem livros em casa, nas ruas. Para isso
é preciso um grande programa de promoção de livros,
com bibliotecas, como o senhor falou também, nas escolas e fora das escolas, um programa de distribuição
de livros, como agora está sendo votado na Câmara,
também da minha autoria, o projeto que coloca livro
na cesta básica.
(Interrupção do som)
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O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Os
animais só precisam de comida; os seres humanos
precisam de comida, porque somos de certa maneira
animais, e de cultura. Isso é que nos diferencia dos
outros animais. Então, nós precisamos ter livros na
cesta básica; nós precisamos ter bibliotecas domiciliares, doando livros às famílias mesmo, como faz
o Presidente Chávez, que tanto aqui criticam, mas
lá, na Venezuela, há um programa de distribuição de
uma biblioteca completa de 12 volumes, que formam
a biblioteca básica. Pode-se discordar da seleção dos
livros, mas não se pode discordar de que o programa
é positivo para fazer com que o povo leia. Senador
João Pedro, o seu discurso merece ﬁcar, sem dúvida
alguma, como um dos grandes discursos nos Anais.
E eu não costumo fazer esses elogios não. Eu sei que
aqui há o costume de ﬁcar trocando elogio; eu não ﬁco
trocando elogio. Eu faço elogio porque realmente o
seu discurso mereceu que eu voltasse para dar este
meu depoimento, agradecer-lhe e dizer que vamos, no
próximo ano, comemorar de uma maneira muito mais
efetiva o Dia da Leitura.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito
obrigado, Senador Cristovam. V. Exª falou da Venezuela, com a sua política de incentivo à leitura, de acesso
ao livro. A Colômbia também merece ser, neste exato
momento, lembrada. A Colômbia, que é um País vizinho nosso, estimula a criação de biblioteca.
Os Municípios, todas as cidades da Colômbia
são estimuladas à criação, à melhoria, à expansão da
biblioteca. Isso é muito importante.
O livro poderia ser uma contradição, mas não
tem nenhuma contradição, com o mundo virtual. Não
tem nenhuma contradição.
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – O livro
precisa ser entendido como um instrumento da humanidade democrática, moderna, livre. Por isso, estou
reﬂetindo aqui sobre esta Semana do Livro.
O Presidente Flávio Arns está aqui. Eu quero
registrar a participação de V. Exª nesse processo da
Casa, Senador. Mas o reﬂexo desta Semana – vamos
prosseguir com a programação amanhã; quero dizer
a V. Exª que estarei amanhã, às 9h30, nesse segundo
dia – é no sentido de ir aperfeiçoando, ir compreendendo, ir aprendendo com as experiências da importância do livro.
Nós falamos aqui de biblioteca nas cidades, mas
eu quero também falar das pequenas comunidades do
Brasil e do Brasil diverso. O livro precisa compreender
e alcançar a sabedoria e o conhecimento dos povos
indígenas. A população brasileira precisa ter acesso
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ao livro nas distâncias das estradas, dos rios, na minha região, com comunidades pequenas, médias, do
cidadão que está no “beiradão” do rio, mas que não
pode ﬁcar sem o conhecimento, sem o livro. O livro é
o grito de liberdade, é o instrumento do conhecimento,
da aproximação com os povos das regiões distantes
da humanidade.
Então, Sr. Presidente, encerro aqui dizendo da
minha alegria pelo fato de a Comissão de Educação
ter propiciado o Dia do Livro, a Semana da Leitura.
E quero expressar aqui a minha alegria também pela participação de todos os Senadores, pela
participação de experiências da sociedade civil e de
administrações dos Estados e Prefeituras por este
Brasil afora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essa foi a homenagem do Senador João Pedro à Semana do Livro, leio hoje, do nosso Senador Cristovam
Buarque. E nós queríamos dizer que um Senador, o
Senador romano, Cícero, que ﬁcou na história, deﬁniu
bem. Ele disse: “Casa sem livros é como um corpo sem
alma”. E lamentamos, Cristovam Buarque, que o Brasil
não tenha nenhum prêmio Nobel de literatura.
A Colômbia, que o Senador João Pedro citou, tem
Gabriel García Marquez. O Chile tem a poetisa religiosa
Gabriela Mistral e o Senador poeta, Pablo Neruda.
E nós, no Brasil, não temos um prêmio Nobel
de Literatura. Essa é a verdade da nossa ignorância,
que é audaciosa.
Agora convidamos, para usar da palavra como
Líder, a Senadora Marina Silva. S. Exª está inscrita
como Líder do PSOL. E, como último orador inscrito,
convidamos o Paraná e o Brasil para ouvirem o novel
tucano Flávio Arns. Eu queria levá-lo para o meu Partido Social Cristão, ele que tem uma tradição cristã
neste País, de Evaristo Arns, de D. Zilda Arns e dele
próprio.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª deseja usar a palavra pela ordem?
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – É que V. Exª mencionou a
Senador Marina Silva como Líder do PSOL; é PV.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Desculpe.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Eu gostaria também de dizer que, se não temos Pablo Neruda,
temos Carlos Drumond de Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Exato.
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Mas desculpem. É que, para mim, são como
duas irmãs. Heloísa Helena, aquela guerreira extraordinária das liberdades democráticas. Ela, a bem da
verdade – e Deus escreve certo por linhas tortas –, é
que me ensinou a respeitá-la e amar mesmo. V. Exª
sabe da nossa convivência e admiração mútua. Muitas vezes, trocamos livros. Então, para mim, está estabelecida a identidade destas duas bravas mulheres
que enriquecem a democracia do Brasil, Marina Silva
e Heloísa Helena.
A SRA. MARINA SILVA (PV – AC. Como Líder.
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senador.
Sr. Presidente, quero me ater a recentes notícias
que foram relacionadas sobre a Amazônia e sobre a
posição brasileira a respeito de mudanças climáticas.
Acho que estamos vivendo um momento muito importante da história do nosso País, e eu gostaria aqui de
tecer alguns comentários.
Os jornais O Globo, a Folha de S.Paulo e o Estado de S. Paulo noticiaram que o desmatamento da
Amazônia voltou a subir. E subiu por dois meses consecutivos.
A ONG Imazon, que criou um sistema de acompanhamento do desmatamento, nos dá conta de que
tivemos um aumento nos meses de julho e agosto. Segundo os levantamentos feitos pelo Imazon, Senador
Cristovam Buarque, Senador João Pedro, Senador Mão
Santa, Senador Flávio Arns, enﬁm, Srs. Senadores,
em julho o desmatamento aumentou 93%. Ele passou
de 276 km2, em julho de 2008, para 532 km2, em julho
deste ano. Em agosto, o aumento do desmatamento
foi de 167%, que passou de 102 km2, em agosto de
2008, para 273 km2, em agosto deste ano.
E, ainda segundo análises do Instituto Imazon, a
tendência de queda do desmatamento da Amazônia
está começando a ser revertida, e já estamos em um
processo de retomada do desmatamento. As causas
desse fenômeno, dessa retomada do desmatamento,
segundo o Imazon, coincide com algo que nós aqui
discutimos – e eu, juntamente, com vários Srs. Senadores, inclusive, o Senador Flávio, o Senador Cristovam
e outros, independentemente de partido, – colocamonos frontalmente contra, que foi a Medida Provisória
nº 458, que ﬁcou conhecida na sociedade brasileira
como a MP da Grilagem.
Durante aquele processo, eu alertei para o fato
de que a MP iria criar uma nova corrida de ocupação
às terras públicas na Amazônia. E, quando eu dizia
isso, os que queriam votar favoravelmente à medida
provisória consideravam exatamente o contrário: diziam
que era um processo de regularização fundiária que
contribuiria para acabar com a política do deus-dará
na Amazônia, e que, uma vez feita a destinação das
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áreas, nós teríamos um processo virtuoso, estruturante
de queda do desmatamento.
Nada mais enganoso. Por quê? Os resultados
preliminares que os pesquisadores do Instituto indicam é que quase metade do desmatamento ocorreu
em terras públicas, Senador Cristovam Buarque, o que
signiﬁca que o padrão do desmatamento está mudando nos últimos meses.
De que forma? O desmatamento que era feito
dentro das propriedades das pessoas para o aumento da área plantada ou para o aumento da pecuária,
agora está acontecendo em terras públicas, na velha
lógica de desmatar para manter o território sob ocupação, para mostrar que aquela área tem um dono,
para mostrar que aquela área tem uma “benfeitoria”,
que, na verdade, é uma malfeitoria, porque pega as
terras públicas, terras da União, de todos os brasileiros, desmata na expectativa de, agora, fazer a regularização fundiária, graças a essa destinação nefasta
de 67 milhões de hectares de ﬂoresta, na Amazônia,
para particulares.
O desmatamento ilegal, que era praticado para
a expansão da pecuária, sobretudo, agora se soma
ao desmatamento especulativo, com a ﬁnalidade de
garantir a posse da terra - a velha forma de posse da
terra pelo desmatamento. Isso já são, portanto, os primeiros resultados nefastos da aprovação da MP da
Grilagem, como acabei de mencionar.
Além desse fenômeno de ocupação de terras públicas, o estudo aponta mais algumas questões: está
aumentando a pressão sobre as unidades de conservação. As unidades de conservação, quando são áreas
de proteção integral, não podem ter nenhuma atividade
produtiva, e, quando são áreas de uso sustentável, têm
que ser exploradas sob o regime especial, mediante o
plano de manejo, o plano de uso, ou concessão ﬂorestal, quando se trata de ﬂorestas públicas ou de áreas
públicas que são destinadas para essas concessões,
segundo a lei que foi aprovada aqui, no Congresso.
O levantamento que foi feito coincide com as
ações do Governo e do Congresso Nacional no que
se refere à destruição da legislação ambiental do País,
especialmente o Código Florestal, e as iniciativas de
redução das unidades de conservação.
Todos sabemos que está tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, uma iniciativa que tem a alcunha de Código Ambiental, que nada
mais é do que mudar todo o arcabouço legal da área
ambiental do nosso País após a Constituição de 1988:
a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei que criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Política
Nacional de Meio Ambiente, o Código Florestal e as
competências do Ibama.
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É uma ousadia muito grande, Senador Flávio Arns,
Senador Cristovam Buarque, alguém imaginar que, em
um único golpe de vista, poderia mudar toda a legislação ambiental brasileira. E o que me causa estranheza
é que isso ocorre no momento em que setores que são
porta-vozes de uma crítica muito ferrenha à legislação
ambiental, às práticas do desenvolvimento sustentável, colocam para a sociedade que, neste momento,
nós devemos, sim, ter uma visão de proteção das bases naturais do desenvolvimento brasileiro. Contudo,
ao mesmo tempo, há toda uma articulação para fazer
política de terra arrasada com todo o arcabouço legal
da legislação brasileira. E chamam isso de desenvolvimento sustentável.
E ainda, como se não bastasse, há todo um esforço para reduzirem as unidades de conservação,
que foram criadas a duras penas, mediante estudos
muitos sérios.
Ainda outro aspecto é em relação à posição que
foi divulgada do Governo brasileiro, numa reunião recente com os Ministérios que estão tratando da posição brasileira para Copenhagen - Ministério de Ciência
e Tecnologia, Meio Ambiente, Relações Exteriores, a
própria Casa Civil, com o Presidente Lula, onde claramente se diz que o Governo está ainda com uma posição divergente. Mas já podemos observar que tivemos
pelos menos uma reunião do Governo - as pessoas
dizem do núcleo duro; eu vou chamar de núcleo denso.
Eu espero que seja denso.
Por quê? Porque, até então, o que nós tínhamos
era um processo completamente descoordenado, em
que havia uma divergência clara entre o Ministério de
Ciência e Tecnologia, na pessoa do Dr. Miguez – uma
pessoa pela qual temos respeito pela sua competência técnica –, e o Ministério do Meio Ambiente, do Ministro Minc.
Mas, no meu entendimento, a visão que tem do
processo de mudanças climáticas que está acontecendo no mundo e da posição que o Brasil deve ter em
relação a essa questão é inteiramente desatualizada. A
discussão que estava acontecendo era uma divergência
entre o Dr. Miguez e o Ministro Carlos Minc.
No meu entendimento, deveria ser um processo de Governo, coordenado pelo núcleo mais alto do
Governo, para que possamos chegar a Copenhague
com uma posição alinhada em vários aspectos. Em primeiro lugar, alinhada com a sociedade brasileira. Não
se pode fazer segredo de uma discussão importante
como essa e surpreender os brasileiros tirando uma
proposta do bolso do paletó em Copenhague. Segundo, alinhada com a necessidade que o planeta tem de
revermos a nossa forma de produzir, de consumir e
de fazer as emissões de CO2. E ainda em alinhamento
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com as necessidades de um país em desenvolvimento
como o Brasil, que pode se perﬁlar junto com a Noruega apresentando uma proposta inovadora. A Noruega
apresentou uma proposta de redução de 40% das suas
emissões até 2020 e acho que o Brasil deve fazer, em
nome dos países emergentes, um movimento semelhante. O PV tem colocado para discussão a ideia de
que devemos reduzir à metade daquilo que os países
desenvolvidos se comprometerem em reduzir e de que
devemos também buscar o apoio ﬁnanceiro para que
a reversão do modelo de desenvolvimento possa ser
ﬁnanciado por aqueles que têm responsabilidade históricas maiores que as dos países emergentes.
Concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senadora Marina, o que mais me incomodou nessa reunião
que a senhora disse que não sabia se era do núcleo
duro, se era do núcleo denso ou não... Eu posso dizer
que não era do núcleo verde, porque a maneira como
discutem o assunto é visando o desenvolvimento econômico em primeiro lugar. Depois se discute como fazer com o meio ambiente, em vez de trabalhar juntos
o meio ambiente e o crescimento econômico. O que
mais me incomodou é que foi no dia seguinte ao Dia
das Crianças. Como é que a gente, no dia seguinte
ao Dia das Crianças, não se preocupa, fundamentalmente, com aquilo que mais duramente vai tocar nas
crianças do mundo que é um meio ambiente desequilibrado? A destruição ecológica fere sobretudo as
crianças. Para quem está na nossa idade, o desastre
ecológico ainda não vai chegar ao ponto de ameaçar
as nossas vidas, a nossa qualidade de vida. Agora, daqui a 20 anos, quando as crianças de hoje estiverem
adultas, ainda na juventude, vão sofrer profundamente
as consequências do gesto que tomamos hoje, como
na reunião de ontem desse núcleo duro do Governo.
A gente não vê a ideia de o meio ambiente ser tomado como riqueza, como patrimônio, no mínimo igual
ao Produto Interno Bruto. A gente não vê um produto
bruto da natureza, a gente não vê o PBN, a gente vê
o PIB. Tem que trabalhar os dois juntos. Ninguém quer
que o PIB reduza, mas a gente quer que a soma dos
dois cresça: um, obviamente, sendo conservado, e o
outro, obviamente, sendo fruto da produção. E quando for preciso, sim, diminuir a produção para manter
o equilíbrio ecológico, temos que ter coragem de fazer isso. E reduzir o produto não quer dizer reduzir a
qualidade de vida, não quer dizer reduzir a felicidade.
Sinceramente, hoje, uma redução na produção de automóveis traria mais bem-estar do que o aumento na
produção, não apenas pelo dióxido de carbono, não
apenas pela poluição, mas pela redução na perda de
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tempo no trânsito e outras consequências negativas
que a gente tem do excesso de automóveis. Lamento que a gente não esteja vendo essa perspectiva de
colocar a natureza em pé de igualdade com os bens
que a gente produz, como se as pedras, as plantas e
os animais não tivessem valor, como se apenas tivessem valor os produtos do homens fruto da economia.
Essa perspectiva é que falta. E, sinceramente, quero
dizer que é o que me alegra na sua candidatura: independentemente das consequências do poder que
venha – e espero que venha –, alegra-me pelo poder
pedagógico de fazer com que este País pense – os eleitores, especialmente – que progresso não é sinônimo
de aumento de produção, mas sinônimo de aumento
de produção com equilíbrio ecológico; e, quando for
preciso, até sem aumento da produção, para proteger
a natureza. Então, o seu discurso, neste ﬁnal de sessão, traz essa dimensão pedagógica de as pessoas
entenderem que não basta continuar no mesmo rumo
de crescimento que o Brasil vem, que não basta o
PAC, mas que é preciso fazer uma mudança de rumo,
dobrar a história do Brasil para um desenvolvimento
sustentável equilibrado com a natureza.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Muito obrigada, Senador Cristovam. Agradeço a V. Exª
o aparte. Sei que V. Exª tem uma visão de educador
comprometido com o desenvolvimento sustentável,
entendendo esse desenvolvimento sustentável não
como algo monotemático, como alguns tentam taxálo, mas como uma resposta para toda a dinâmica social, cultural e econômica da vida de um país e de um
povo. É isto que as pessoas que estão alheias a essa
agenda não conseguem compreender: que é possível
debelar os efeitos que levam à mudança do sistema
climático evitando aqueles efeitos indesejáveis de
não permitir que as pessoas continuem se educando,
tendo moradia, tendo saúde, educação, que se possa
ter desenvolvimento e não apenas crescimento pelo
crescimento.
Eu peço um pouco de paciência ao Senador Mão
Santa para conceder também um aparte ao Senador
Flávio Arns.
O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Senadora Marina Silva, em primeiro lugar, quero parabenizar V. Exª
pelo pronunciamento e dizer que é sempre uma alegria
escutá-la abordando qualquer tema, em particular o
tema do meio ambiente. Compartilho inteiramente da
questão do grande objetivo a ser buscado do desenvolvimento sustentável. Agora, eu queria indagar de V.
Exª até que ponto seria possível fazer-se um debate,
um diálogo, um entrosamento, particularmente com a
área do agronegócio. Se nós olharmos a agricultura
e a pecuária em nosso País, nós vemos que isto é
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essencial: balança comercial, balanço de pagamento, desenvolvimento de emprego, geração de renda,
alimentação para a cidade e para o campo, e é fundamental, é uma riqueza que o Brasil tem. E o bom
agricultor é aquele que tem que também preservar o
meio ambiente. É inconcebível, no dia de hoje, como
o Senador Cristovam Buarque disse, descuidarmos
da maior riqueza, que é o meio ambiente. Agora, ao
mesmo tempo, eu penso que não é preciso, necessariamente, haver conﬂito entre, vamos dizer, os bons
empreendedores, os empreendedores conscientes
e responsáveis e a área do meio ambiente, que eles
próprios também têm que defender. Nesse sentido,
penso que não deveria haver o conﬂito entre as duas
áreas, mas a busca de convergência nas duas áreas
por meio da possibilidade de diálogo, de conversa e
de iniciativas que pudessem dirimir a questão que
envolve esse conﬂito entre essas duas áreas. V. Exª
pensa que isso é possível de ser feito, se uma iniciativa dessa natureza pode ser buscada, se as partes
poderiam se aproximar? Pensamos assim: todos somos contra a destruição do meio ambiente, somos a
favor de desenvolvimento sustentável, temos técnicas,
temos tecnologia para saber... Só para concluir, como
V. Exª vê se isso é uma coisa possível ou como que
poderia ser feito?
A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Eu agradeço V. Exª o aparte, que me dá oportunidade de poder
falar sobre algumas questões, ainda que rapidamente,
em função do tempo, Senador Flávio.
Essa oposição, no meu entendimento, é fruto de
uma incompreensão da parte de alguns segmentos,
porque já temos tecnologias que nos permitem produzir, tanto no setor industrial, quanto no setor agrícola,
sem causar grandes impactos ao meio ambiente; as
pessoas que já estão utilizando essas novas práticas,
essas novas técnicas não tiveram perda de produtividade. Pelo contrário, foram capazes de aumentar
a produtividade, não tiveram qualquer prejuízo em
termos da sua inserção no mercado. Elas até conseguem vantagens em relação aos que não têm esses cuidados ambientais, porque, do ponto de vista
das exportações, as exigências ambientais são muito
grandes, e as pessoas acabam dando preferência às
empresas naqueles produtos que foram produzidos de
forma correta, do ponto de vista ambiental e do ponto
de vista social.
É perfeitamente possível integrar as duas coisas. Agora, isso não acontece num passe de mágica.
Por exemplo: nós sabemos que a Embrapa tem uma
série de tecnologias e de conhecimentos que podem
ser alargados para os agricultores de modo geral,
grandes, pequenos e médios, mas, infelizmente, não
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se tem um incentivo para que essas práticas possam
chegar até o produtor.
É fundamental que se tenha ﬁnanciamento, assistência técnica e treinamento daqueles que vão dar a
assistência técnica para os agricultores, para que eles
possam estar já alinhados com essa nova visão; e não
simplesmente dizendo para os produtores que não é
necessária a reserva legal, que não se precisa de área
de preservação permanente, que a legislação ambiental
acaba sendo um empecilho à sua atividade.
No lugar de se colocarem essas questões como
obstáculos, deveriam colocá-las como oportunidade, na
visão de um investimento, porque, quando se destrói a
reserva legal, quando se destrói a área de preservação
permanente, pode haver uma série de consequências,
como a escassez de água; quando se destrói a biodiversidade, há tem uma série de consequências, como
a perda de polinizadores, o que diminui a produção.
Então, tudo isso já está sendo levado em conta
e sendo preciﬁcado como prejuízo para o processo
de desenvolvimento, sobretudo na agricultura. Então,
quando se muda a mentalidade, se mudam as práticas, se alcançam novos resultados.
Infelizmente, uma parte do Congresso, uma parte
do Governo e uma parte ainda dos produtores têm a
visão da oposição. Mas, hoje, tanto produtores como
alguns setores de Governo e uma minoria dentro do
Congresso já têm a clareza de que temos que integrar
as duas coisas para todos os setores.
Para ﬁnalizar, Senador Mão Santa, gostaria só
de dizer que, em função do que está acontecendo e
ainda de uma postura que não ﬁcou explicitada por
parte do Governo sobre Copenhague e de um possível constrangimento que possamos ter de chegar em
dezembro com um aumento do desmatamento já fora
de controle, porque vamos somar três coisas nefastas:
a medida provisória da grilagem, o processo eleitoral,
em que há pressão para que não haja ﬁscalização,
e, ao mesmo tempo, a volta do crescimento, que é
benéﬁca por um aspecto, mas sem o devido suporte,
que, no meu entendimento, não foi feito sobretudo pelo
Ministério da Agricultura, que não cuidou da agenda
do apoio às atividades produtivas sustentáveis, nem
pelo Ministro Mangabeira Unger, que era responsável por implementar o Programa de Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia, nós podemos ter a volta do
crescimento do desmatamento.
Então, estou advogando que o Brasil assuma
metas e metas globais, não apenas pela redução das
emissões, pela diminuição do desmatamento, mas
também para o setor de energia, para a indústria e
para a agricultura. E mais ainda: que o Brasil tenha
um processo transparente de discussão com a socie-
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dade, para que possamos ir a Copenhague com uma
proposta que surja do comprometimento dos diferentes setores da economia, da academia, das ONGs,
do setor empresarial. Inclusive, 19 a 20 empresas já
se comprometeram com metas e estão cobrando da
parte do Governo.
E que o Congresso Nacional também possa pensar numa proposta. Nós temos uma Comissão de
Mudanças Climáticas. Essa Comissão pode, sim, dar
suporte à formulação de uma proposta, que poderia
ser aprovada pelo Congresso Nacional para que possamos apresentar, junto ao Governo, aos Ministérios
de Ciência e Tecnologia, de Relações Exteriores e do
Meio Ambiente, para tentar contribuir com o debate.
E que o Brasil possa ir a Copenhague comprometido
com uma agenda voltada para a redução das emissões, tanto da parte dos países ricos quanto da parte
dos países em desenvolvimento.
E que se tenha, aqui no Congresso, uma agenda
positiva também em relação a uma série de projetos
de lei, principalmente a Política Nacional de Mudanças
Climáticas, que está tramitando no Congresso há mais
de um ano e que, infelizmente, não foi aprovada.
Eu lamento profundamente que, na Câmara dos
Deputados, somente agora é que me parece que há um
esforço para que a matéria possa tramitar, uma matéria
que é essencial. São dois projetos, um de iniciativa do
Deputado Mendes Thame e outro do Poder Executivo,
cujo início de elaboração ainda foi na minha gestão. O
envio se deu na época do Ministro Carlos Minc, mas
não houve nenhum esforço para que a matéria pudesse tramitar na Câmara dos Deputados.
Fiquei sabendo que hoje houve uma reunião da
Senadora Ideli Salvatti, do relator e da Deputada Vanessa Grazziotin. Inclusive, coloquei-me à disposição para
acompanhar. Fiquei o tempo todo aguardando, mas,
infelizmente, me parece que não foi possível avisar aos
membros da Comissão sobre essa reunião.
Mas eu gostaria muito que o Congresso Nacional tivesse uma posição própria para contribuir com o
debate junto ao Poder Executivo no sentido de priorizar alguns projetos estratégicos, como a Política de
Mudanças Climáticas; a criação do Fundo Nacional
de Mudanças Climáticas, que está tramitando; o FPE
Verde, que é um projeto de minha autoria e que é fundamental para o desenvolvimento sustentável; a lei que
cria o Programa Nacional de Compensação por Serviços Ambientais; e uma série de iniciativas que podem
contribuir para que possamos, inclusive, fazer frente
a esse processo de retomada do desmatamento na
Amazônia, sobre o qual eu já havia alertado. Por dois
meses consecutivos, tivemos, novamente, a elevação
do índice de desmatamento.
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Espero que medidas enérgicas sejam tomadas,
porque a medida provisória que repassou 67 milhões
de hectares na Amazônia foi uma senha para que os
especuladores começassem a destruir ﬂorestas em
terra pública, o que já foi um fato constatado nos dois
meses que acabei de mencionar aqui.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essa foi a Senadora Marina Silva, que representa o PV,
de que é Líder aqui. É candidata à Presidência da República. Ela, que foi Ministra do Meio Ambiente, mostra
suas preocupações com relação à natureza.
Professor Cristovam Buarque, V. Exª simboliza o
saber nesta Casa, eu queria dizer que Sócrates é tido
como o pai da sabedoria, que ensinou a humildade
do “eu sei que nada sei”; da minha Medicina é o Hipócrates; da Farmácia, o Galeno; e o meio ambiente
também teve o seu precursor, Sófocles. Sófocles disse
uma assertiva que ainda é muito válida: “muitas são
as maravilhas da natureza, mas a mais maravilhosa
é o ser humano”.
Agora, essas preocupações, Professor Cristovam,
homens, este País organizado... A minha geração,
estudiosa em colégios sérios, emanava do ícone, o
Colégio Pedro II, e lá havia um Professor de Biologia,
Professor Waldomiro Potsch, que fez compêndios famosos de Botânica, de Zoologia e de Biologia Geral.
Há capítulos sérios de formadores de ecologia, que
tratavam das nossas preocupações de hoje. Talvez o
País esteja nesse desmatamento pela falta de estudo.
O Professor Waldomiro Potsch fez um dos compêndios mais bonitos de Biologia Geral, com um capítulo
de Ecologia.
Convidamos o último orador – e é bíblico: “os últimos serão os primeiros” –, Flávio Arns.
Mas, Flávio Arns, fazendo uma síntese do nosso
trabalho: nós chegamos aqui juntos; nós não fomos
Ministros como os dois que estão ali, o Cristovam Buarque e a Marina, mas estamos juntos, trabalhando e
tornando este um dos melhores Senados da história
da República. V. Exª testemunha o que nós fazemos,
e eu testemunho a atuação de V. Exª aqui, engrandecendo todas as comissões.
Olha, eu recebi um trabalho agora, do meu assessor Doca Lustosa: em 2003, eu presidi 47 sessões
neste plenário; em 2004, 36; em 2005, 54; em 2006,
48; em 2007, 96; em 2008, 118; em 2009, 132.
Então, Professor Cristovam, esta é 531ª sessão
deste Senado da República que eu presido, por amor
ao Piauí, mostrando que ele existe e representando-o
com a grandeza que ele merece. Apenas citei isso para
mostrar que aqui se trabalha, todos nós. Nós somos
pais. E, mais do que os romanos, que só tinham pais
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da pátria, aqui nós temos pais e mães. Marina Silva
traduz a grandeza deste Senado da República.
Com a palavra, o professor Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exato.
Gostei da apresentação: Professor Flávio Arns. Quando me perguntam qual a proﬁssão, eu sempre digo,
com muito orgulho: professor. Preencho todas as ﬁchas
como professor.
Eu quero parabenizar V. Exª, em primeiro lugar,
Senador Mão Santa, porque o prestígio de V. Exª no
Brasil é muito grande. Os votos que V. Exª granjeia...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu não fui um professor brilhante como Cristovam
Buarque, como V. Exª, mas fui professor de Biologia,
a minha vida toda, e de Fisiologia, na Faculdade de
Medicina.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Os votos
que V. Exª granjeia no Piauí são importantes, são necessários, mas granjearia muitos outros votos pelo
Brasil. Inclusive, lá no Paraná, todo mundo o conhece,
o seu jeito particular, interessante. Todas as pessoas,
quando falam dos Senadores, lembram-se do Senador Mão Santa.
Quero cumprimentar a Senadora Marina Silva.
Já o ﬁz da minha bancada, mas, falando com ela após
o pronunciamento, ainda disse que seria interessante
termos o que se poderia chamar de reunião de cúpula
entre as forças produtivas, as forças do meio ambiente,
as forças sociais, para construirmos em conjunto, apararmos problemas, conﬂitos, para que aqueles que tenham boa vontade queiram discutir e possamos chegar
a conclusões sobre o desenvolvimento sustentável.
Quero também saudar o Senador Cristovam Buarque, lembrando, como muitos oradores já o ﬁzeram
no dia de hoje, o seminário que está acontecendo na
Comissão de Educação, Cultura e Esporte sobre o Dia
Nacional da Leitura. É uma lei que foi sancionada no
início deste ano pelo Senhor Presidente da República,
de autoria do Senador Cristovam Buarque, aqui presente, numa discussão que aconteceu no ano passado
na comissão de Educação, Cultura e Esporte. E a lei
tem uma dupla direção, que é o Dia Nacional da Leitura, no dia 12 de outubro, junto com o Dia de Nossa
Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e junto com o
Dia da Criança, com o objetivo bastante determinado
de associar o hábito da leitura com a própria criança.
A lei também institui a Semana Nacional da Leitura, Sr.
Presidente, que será sempre lembrada na semana em
que for celebrado o Dia da Criança. Então, se o Dia da
Criança for em uma terça-feira, aquela semana será a
Semana Nacional de Leitura.
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A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do
Senado organizou, para hoje e para amanhã, um debate, um seminário. Foram dois momentos no dia de
hoje, com a participação do Ministério da Educação,
do Ministério da Cultura, do Instituto Ecofuturo – com
quem, inclusive, a parceria está sendo feita pela Comissão para a realização desse evento –, de outras
organizações não-governamentais, com um debate
muito interessante.
Inclusive mencionei, na abertura do evento, que
é muito interessante ver crianças de dois ou três anos
pedindo para que as outras pessoas façam a leitura
de livros. Até citei o exemplo da minha própria neta,
de três anos. Quando eu chego em casa – e nós deixamos os livros infantis na sala, para que elas tenham
acesso, na hora em que quiserem, ao livro infantil, com
a estante, a prateleira na sala de televisão, ao lado da
mesa de refeições também –, ela chega para mim com
cinco livros nas mãos, mais ou menos, e diz: “Conta,
vovô. Conta!” Quer dizer, ela quer que eu conte o livro
para ela. E tenho de contar os cinco livros. Ela se senta
no colo, presta atenção, faz perguntas, acompanha a
história. E ﬁca prestando atenção.
Ou seja, a criança ama que lhe sejam contadas
histórias, e mostrando o livro, mostrando o que está
escrito, lendo também a história de acordo com o livro
adequado, adequando as palavras para a idade, para
o interesse da criança.
Então, isto é fundamental: formar o leitor a partir
de uma idade muito precoce, porque essa pessoa vai
adquirir o hábito do prazer de ler, do gosto para ler,
da importância da leitura, de escutar histórias, como
iniciação, inclusive, para a leitura e para a escrita. As
coisas estão no livro, estão escritas. “O que está escrito?” “Está escrito aqui. Isso está escrito.”
Essa experiência... Só para dar um exemplo, eu
vejo famílias indo para livrarias, e fazemos isto também:
levamos as crianças para o setor infantil das livrarias,
elas se sentam nas mesas para examinarem os livros
que estão na livraria, nós adquirimos um livro que possam levar para casa e, depois, contamos as histórias
para as crianças em casa.
Na área da pessoa com deﬁciência, Sr. Presidente, é interessante, porque contar histórias, ler histórias
é uma metodologia de ensino. É uma atividade prazerosa ler, contar a história, ler a história, representar a
história, depois desenhar a história e contar a história
dez, vinte vezes. A criança tem prazer em receber a
mesma mensagem inúmeras vezes.
Eu próprio mencionava na reunião, hoje cedo, no
seminário, na comissão, que eu tive o meu professor
de português, e tínhamos toda semana a aula de leitura: leitura do livro, discussão do livro, apresentação

633

Outubro de 2009

do livro, aula de redação em função do livro, aula de
português em função do livro. Então, é uma metodologia. É isso que está sendo debatido.
Inclusive, há pesquisas muito interessantes. O
Senador Cristovam Buarque presidia aquela Mesa, e
a proﬁssional do Ipea, por exemplo, levantou a situação de que pode haver, hoje em dia, uma metodologia
de pesquisa para dizer se a biblioteca é boa ou não é.
É boa ou não é em função de quê? De infraestrutura.
Para se comparar; existem parâmetros para comparação em termos de livros, de materiais. E pode haver,
inclusive, um “ranqueamento”, se desejarmos, das bibliotecas. Isso é muito interessante.
O desenvolvimento de bibliotecas comunitárias,
a formação dos proﬁssionais é algo essencial para se
formar em bibliotecas. Inclusive, há exemplos muito bonitos de escolas que, não tendo o espaço para biblioteca, colocaram a biblioteca embaixo da escada, só para
ter um local para os livros e os alunos poderem chegar
lá, com uma senha, para retirar o livro a qualquer hora
do dia – e vendo a utilização da biblioteca, veriﬁcando
se ela está sendo bem utilizada ou não.
Enﬁm, esse debate aconteceu, com muita qualidade, no dia de hoje – Ministério da Cultura, como eu
já disse, Ministério da Educação, Programa Nacional
do Livro, iniciativas comunitárias, sociais –, e vai continuar amanhã, com experiências comunitárias, inclusive uma delas em Curitiba. Em uma época atrás, eu
me referi a uma favela de Curitiba, uma ex-favela, que
está sendo urbanizada agora, cujo povo é muito batalhador e onde se organizou uma biblioteca comunitária
com livros encontrados no lixo. Dois mil volumes. E,
naquela comunidade, eles estão com restaurante popular, estão com essa biblioteca, estão também com
outras iniciativas, como creches, cursos. Quer dizer, é
a própria comunidade se mobilizando nessa direção.
E sempre essa questão do livro atrelada à questão
da educação.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero, até nesse sentido, aproveitar este ﬁnal da minha fala para mencionar
algo que mencionei no início. V. Exª me chamou de
Professor Flávio, e, de fato, sou professor. Sou formado em Letras. Sou formado em Direito também. Mas
fui professor do ensino fundamental, do ensino médio
e sou professor do ensino superior. Quero parabenizar os professores e professoras, pelo Brasil inteiro,
pelo Dia do Professor, que é celebrado, lembrado no
dia de amanhã.
E todos nós, nesta Comissão de Educação, Cultura e Esporte, queremos valorizar o professor, por meio
de mais recursos na Educação, com o Piso Nacional
de Salários, com a questão da carreira, com o princípio
de haver o tempo disponível para o planejamento, mas,
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essencialmente, para mim, o mais importante para o
professor, além de toda essa valorização...
(Interrupção do som.)
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – ...além de
todos esses aspectos de valorização, é a valorização
ﬁnanceira, o salário. Salário de professor tem que ser
justo, tem que ser bom, tem que permitir avanços e
permitir aos professores e professoras uma vida digna,
uma vida com conforto. Valorizar o professor da educação infantil, fundamental, do ensino médio, superior, da
pós-graduação, da educação especial, da educação de
jovens e adultos, da educação proﬁssional, nas modalidades da educação, pelo salário. Esta tem que ser a
luta dos Municípios, dos Estados, do Governo Federal:
que, para valorização desse proﬁssional essencial para
o Brasil, o salário seja justo e seja digno.
Quando escolhi a proﬁssão, anos atrás, fazendo
o curso de Letras, na PUC do Paraná – o curso de Direito eu ﬁz na Universidade Federal do Paraná –, erame permitido, pelo exercício da proﬁssão de professor,
ter uma vida boa, digna e confortável.
É o que temos de buscar hoje para os professores, que, em muitas situações, estão tão marginalizados pelo salário que percebem.
Eu dou um aparte, se V. Exª permitir, ao Senador
Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – É muito
rápido, Senador Flávio Arns. É apenas para parabenizá-lo pelo debate de hoje na Comissão de Educação.
Confesso que eu não imaginava que o senhor, a Comissão e os funcionários fossem conseguir manter um
dia inteiro de debates. Conseguiram um dia inteiro e,
amanhã, vamos retomar. Pena que eu não pude ﬁcar
todo o tempo, mas, na parte em que eu ﬁquei lá, na
abertura e, depois, na Mesa que presidi, pude perceber como esse debate pode ser importante se o divulgarmos em todo o Brasil, se ﬁzermos um DVD desses
dois dias e o divulgarmos fora da televisão, enviando
para cada escola, enviando para cada biblioteca, para
que as pessoas tomem conhecimento de como o assunto leitura vem sendo levado a sério pelos técnicos
que trabalham nessa área. Então, quero parabenizar
o senhor e todos que trabalham na Comissão, porque, de fato, surpreendeu-me bastante o debate que
tivemos hoje.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Muito bem.
Concordo inteiramente. Quero, inclusive, parabenizar
o grupo que trabalha na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que é um grupo de alta qualidade, de
alta competência e muito dedicado aos objetivos da
Comissão.
Senadora Marina Silva.
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A Sra. Marina Silva (PV – AC) – Muito rapidamente, Senador Flávio Arns, também para parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. Infelizmente, não foi
possível participar do seminário que tivemos, mas já
tive informes aqui, com os comentários que o Senador
Cristovam me fazia ainda há pouco, do altíssimo nível
que foi esse seminário. Pelo discurso de V. Exª, eu sei
que V. Exª não fez apenas a realização de um evento;
foi algo que está dentro de V. Exª como educador, como
professor e como avô, facilitador do acesso à leitura de
sua neta, de sorte que a gente percebe quando as coisas são mais do que uma engenhosidade política, são
um compromisso de vida. Eu também sou professora de
ensino médio e acho que a valorização dos professores
se dá pelo salário e se dá pela sua formação; que eles
possam ter a dignidade da condição de vida digna por
um salário justo, mas, também, pela sua formação, melhorando sua capacidade de desempenho na relação
com os alunos, podendo aportar maior conhecimento,
ter um repertório atualizado dentro da sala de aula e
fora da sala de aula, o que faz com que os professores
se sintam valorizados e respeitados. É um movimento
duplo. Eu sei que V. Exª está contribuindo, com esse
seminário, com o trabalho que faz, a exemplo do nosso Senador Cristovam, para que os professores e os
alunos possam ter um processo virtuoso do ensino e
da aprendizagem, onde os alunos se completam na
relação com o professor, o professor se completa na
relação com a comunidade, que favorece, que nutre
esse professor do respeito, da credibilidade, de uma
vida digna, para que ele possa ensinar e aprender dentro de um espaço de formulação do conhecimento, um
espaço que, no meu entendimento...
(Interrupção do som.)
A Sra. Marina Silva (PV – AC) – ...vem sendo
prejudicado em função da falta de condição. Parabéns
a V. Exª pelo pronunciamento e pela iniciativa que teve
à frente da Comissão.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Muito bem.
Concordo inteiramente com o que foi colocado pelo
Senador Cristovam Buarque e pela Senadora Marina
Silva. Na área da educação, poderíamos apontar um
conjunto de aspectos necessários para a construção
tão desejada da qualidade: planos de carreira, dedicação exclusiva em escolas, tempo para planejamento,
relação com a comunidade. Há a questão da violência
nas escolas, que está atrelada, inclusive, ao planejamento, e a busca de apoio para as famílias também
na relação da escola; a formação das pessoas, sem
dúvida alguma, permanente e contínua e a reﬂexão
sobre a prática pedagógica.
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Então, há um conjunto de variáveis fundamentais
na construção da tão almejada qualidade na educação. Porém, se a gente fosse destacar, no meu ponto
de vista, o aspecto mais importante de todos, eu não
teria dúvida alguma em dizer: valorização salarial do
professor. Temos de valorizar pelo salário a proﬁssão
do mestre, do professor. Assim, teremos também condições de melhorar muito a educação em nosso País.
A todos os professores e professoras de todos os
níveis e modalidades de ensino, quero colocar aqui, Sr.
Presidente, se V. Exª permitir só mais um minuto...
(Interrupção do som.)
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – A todos
os professores e professoras de todos os níveis e modalidades de ensino, quero colocar o meu respeito, a
minha admiração, o compromisso, que tem que ser de
todos nós, do Congresso, da sociedade, com a educação e o respeito que o professor e a professora devem
receber de toda a sociedade. Que isso sirva de reﬂexão, de parada, de posicionamento para que o Senado
Federal e, particularmente, a Comissão de Educação
possa contribuir decisivamente para isso.
Então, feliz dia dos professores, das professoras, e que esse dia realmente signiﬁque as mudanças
que pretendemos para a área da educação e, particularmente, na valorização do proﬁssional professor
e professora.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após o brilhante pronunciamento do professor e Senador Flávio Arns, que preside a Comissão de Educação, Cultura e Esporte desta Casa – eu participei dela
quando era Presidente o professor Cristovam Buarque
e vi a sua dedicação –, a Presidência designa o Senador Roberto Cavalcanti e a Senadora Ideli Salvatti
como titulares e o Senador Antonio Carlos Valadares
como suplente para comporem a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, nos termos dos Ofícios 149
e 150, de 2009, da Liderança do Bloco de Apoio ao
Governo.
Eu recebi do meu Piauí a seguinte correspondência: “Câmara Municipal de Campo Maior”.
Campo Maior é um Município de grande valor
histórico. Lá se realizou a Batalha do Jenipapo, em que
os piauienses expulsaram os portugueses do território
brasileiro. E ele manda a seguinte correspondência:
“Senhor Senador,
Encaminho a V. Exª Moção de Repúdio,
de autoria do Vereador João Eudes Barbosa,
aprovada por unanimidade em sessão Plenária do dia 1-09-2009.
Edvaldo da Silva Lima
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Presidente da Câmara Municipal”.
Ele encaminha o seguinte ofício:
“Câmara Municipal de Campo Maior
Moção nº001/2009
O povo de Campo Maior vive momento
de apreensão com as notícias da construção
da casa de Detenção em Campo Maior.
A Câmara Municipal aprovou Moção de
Repúdio por discordar de implantação deste
presídio e por entender ser desnecessário este
empreendimento.
Exigimos que o governo tome as providências cabíveis no sentido de não permitir
este feito em nossa cidade.
Encaminhamos esta moção ao Senhor
Senador e Deputado para que interceda em
favor do nosso povo.
Sala das sessões em Campo Maior.
Campo Maior, 11 de setembro de 2009.
João Eudes Barbosa
Vereador.”
Professor Cristovam, no início do nosso mandato,
o Governo do PT aqui e lá intencionavam criar uma
penitenciária federal na cidade de Teresina, justamente
numa penitenciária que eu construíra para o pequeno
infrator de Teresina, a Penitenciária Irmão Guido. E
eles quiseram colocar lá criminosos como Beira-Mar.
Então, naquela época, houve uma reação dos Senadores Alberto Silva, que faleceu recentemente, Heráclito
Fortes e Mão Santa. E, depois, o Governador tentava,
então, negociar que fosse transferida para Major César.
É uma penitenciária também próxima a Teresina, em
que ﬁcam os presos bons do Piauí e a eles é oferecida
uma oportunidade proﬁssional. Novamente a Bancada
do Piauí, com Alberto Silva, Heráclito Fortes e Mão
Santa, impediu aquilo, porque esses presos de grande
periculosidade, tipo Beira-Mar, iriam levar para Teresina
apreensão. Eles seriam visitados por outros – vamos
dizer – bandidos de alta periculosidade, o que, sem
dúvida nenhuma, iria sobressaltar Teresina. E, agora,
o Governador continua com essa intenção, querendo
construir esse presídio de alta periculosidade federal
na cidade de Campo Maior. Recebemos da Câmara
Municipal uma manifestação de repúdio.
Então, queremos dizer a esta Casa e às Lideranças do Governo, ao Presidente da República, Luiz
Inácio, que o Piauí necessita de fatores de infraestrutura. As reﬁnarias de petróleo que foram sonhadas nós
queríamos também, vamos dizer, as hidroelétricas que
nos foram prometidas, a estrada de ferro, o porto, e
não um presídio no coração do Piauí para presos de
alta periculosidade do Brasil, tornando o nosso pacato
Piauí uma área de insegurança.
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Também recebemos do Piauí – o que atesta o
Governo que nós vivemos –, da cidade de Uruçuí, email de Everaldo de Oliveira, que diz:
“Prezado Senador, é com grande satisfação que lhe passo este, pois nós aqui de
Uruçuí estamos abandonados pela Gespisa.
Não temos água para nada, nem para fazer
um cafezinho, imagina V. Exª para tomarmos
banho, pois o atual Governo, em oito anos,
não nos trouxe nada de bom.”
Uruçuí é hoje a capital da soja. Para lá, quando governamos o Estado do Piauí, levamos a Bunge,
que tem uma beneﬁciadora de soja. E o povo reclama
de água.
Recebo também de Francisco Pedrosa Lima, de
Paulistana, Piauí, aquele manifesto da Federação de
Doentes Mentais do Brasil, que responsabiliza a política de reforma psiquiátrica antimanicomial do Ministério da Saúde pela redução de internações especiais e
consequente morte de doentes pelo País. Sua posição
é louvável e digna de aplauso.
Então, são piauienses que aqui represento e que
mandam essas manifestações que trazemos à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 149/2009 – GLDBAG
Brasília, 14 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indicamos o Senador
Roberto Cavalcanti e a Senadora Ideeli Salvatti como
membros titulares na Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE, em vagas destinadas 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.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência designa o Sr. Senador Roberto Cavalcanti
e a Srª Senadora Ideli Salvatti como titulares para comporem a Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
nos termos do ofício que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 150/2009 – GLDBAG
Brasília, 14 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, a Liderança do Bloco
de Apoio ao Governo, indica o Senador Antonio Car-
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los Valadares para membro suplente na Comissão de
Educação, Cultura e Esportes – CE.
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.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência designa o Sr. Senador Antonio Carlos
Valadares como suplente para compor a Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, nos termos do ofício
que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício. nº 1.050/2009/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro Secretário
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.665, de 2000, do Senado Federal (PLS nº 218/99 na Casa de Origem), o
qual “Denomina Senador João Calmon a Escola Técnica
Federal do Espírito Santo – UNED, de Colatina.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro Secretário.
Ofício nº 1.051/2009/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009.
Assunto: Comunico envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.876, de 2000, do Senado Federal (PLS nº 22/1999 na Casa de Origem), o
qual “Denomina Rodovia Governador Hélio Campos
o trecho da BR-174.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
Ofício nº 1.052/2009/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.271, de 2000, do
Senado Federal (PLS nº 641/99, na Casa de origem),

OUTUBRO 2009
51834

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

o qual “Institui o Dia Nacional do Inventor e dá outras
providências.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
Ofício nº 1.053/2009/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.530, de 2000, do Senado Federal (PLS nº 129/2000, na Casa de origem),
o qual “Denomina Ponte José Vieira de Sales Guerra
a ponte sobre o rio Branco na BR-174, no Município
de Caracaraí, no Estado de Roraima.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
Ofício nº 1.054/09/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.531, de 2000, do Senado Federal (PLS nº 164/00 na Casa de Origem), o qual
“Denomina Sebastião Diniz a ponte sobre o rio Uraricoera, na rodovia BR-174, no Estado de Roraima”.
Na oportunidade informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Senador Rafael Guerra, primeiro-secretário.
Ofício nº 1.055/09/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 4.220, de 2001, do Senado Federal (PLS nº 261/00 na Casa de Origem), o
qual “Denomina Viaduto Trampolim da Vitória o viaduto localizado no entroncamento das rodovias BR-101
e BR-304(B), no Município de Parnamirim, no Estado
do Rio Grande do Norte”.
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Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Senador Rafael Guerra, primeiro secretário.
Ofício nº 1.056/09/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº 7.025, de 2002, do
Senado Federal (PLS nº 68/02, na Casa de origem),
o qual “Denomina Viaduto Múcio Teixeira o viaduto localizado no Km 166 da BR-060.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
Ofício nº 1.057/09/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.040, de 2004, do
Senado Federal (PLS nº 371/03, na Casa de origem),
o qual “Denomina Chico Xavier o trecho da rodovia
BR-050, entre a divisa dos Estados de São Paulo e
Minas Gerais e a divisa dos Municípios de Uberaba
com Uberlândia, em Minas Gerais.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
Ofício nº 1.058/09/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio da PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.984, de 2004, do Senado Federal (PLS nº 481/03 na Casa de Origem), o qual
“Institui o Dia Nacional do Engenheiro Eletricista”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
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Ofício nº 1.059/09/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 5.252, de 2005, do Senado Federal (PLS nº 297/04 na Casa de Origem), o
qual “Institui o Dia Nacional da Alimentação.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
Ofício nº 1.060/2009/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.069, de 2007, do Senado Federal (PLS nº 177/2006 na Casa de Origem),
o qual “Institui do dia 9 de agosto como o Dia Nacional
da Equoterapia”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro Secretário.
Ofício nº 1.061/2009/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio do PL à sanção
Senhor Primeiro Secretario,
Comunico, a vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.070, de 2007, do Senado Federal (PLS nº 299/2006 na Casa de Origem),
o qual “Institui o Dia da Guerra Municipal a ser comemorado no dia 10 de outubro”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que a
referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro Secretário.
Ofício nº 1.062/2009/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.670, do Senado
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Federal (PLS nº 99/2007 na Casa de Origem), o qual
“Institui o Dia do Pescador Amador”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
Ofício nº 1.063/2009/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.536, de 2008, do Senado Federal (PLS nº 571/2007 na Casa de Origem),
o qual “Dispõe sobre a criação do Dia Nacional de
Combate ao Trabalho Escravo, bem como da Semana
Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretario.
Ofício nº 1.066/2009/PS-GSE
Brasília, 8 de outubro de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 4.044, de 2008, do Senado Federal (PLS nº 673/2007 na Casa de Origem),
o qual “Institui o Dia da Integração Jurídica LatinoAmericana”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação
e serão juntados aos processados dos Projetos de
Lei do Senado nºs 218, de 1999; 22, de 1999; 641, de
1999; 129, de 2000; 164, de 2000; 261, de 2000; 68, de
2002; 371, de 2003; 481, de 2003; 297, de 2004; 177,
de 2006; 299, de 2006; 99, de 2007; 571, de 2007; e
673, de 2007, respectivamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

OUTUBRO 2009
51836

Quinta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº 1.383, DE 2009

639

Outubro de 2009

640

Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO 2009

Quinta-feira 15

51837

OUTUBRO 2009
51838

Quinta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2009
Dispõe sobre a instalação de janelas
de ventilação nos elevadores de transporte
de passageiros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os elevadores destinados ao transporte
de passageiros serão obrigatoriamente equipados com
janela de ventilação, preferencialmente de acordo com
padrão deﬁnido pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
Parágrafo Único. A janela referida no caput será
dotada de mecanismo de abertura interna para caso
de emergência e sistema de proteção de grade ou tela
que impeça a saída de pessoas.
Art. 2º Os municípios deﬁnirão os critérios e prazos de exigência e de ﬁscalização para atendimento
do disposto na presente Lei, observadas as normas
próprias dos corpos de bombeiros e dos demais órgãos públicos de ﬁscalização.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
Não obstante a signiﬁcativa modernização dos
elevadores de transporte de passageiros no Brasil,
ainda é muito comum as situações de emergência,
principalmente pela falta de energia elétrica. Muitos
prédios já dispõem de geradores próprios para uso
dos elevadores; mas a grande maioria não conta com
esse benefício.
Ocorre que, na maioria das vezes, a parada de
um elevador por motivo de defeito técnico ou por falta
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de energia elétrica causa intranquilidade às pessoas
que se encontram em seu interior. A sensação de prisão numa cabine quase que hermeticamente fechada, sem qualquer possibilidade de abertura interna, é
ainda mais pavorosa e motivo de desespero para os
usuários claustrofóbicos.
As normas indicativas de segurança para elevadores salientam que os usuários mantenham a calma
em situações de emergência. É nesse ponto que muitas pessoas não conseguem ter a necessária tranquilidade. Essa situação é ainda mais complicada quando
envolve crianças, idosos ou pessoas portadoras de
necessidades especiais.
Apesar de haver internamente sistema de luz e
alarme de emergência, esses instrumentos são suﬁcientes para resolver situações críticas nos elevadores. O socorro às vítimas retidas nessas cabines nem
sempre ocorre com a urgência necessária, ainda mais
se a causa é decorrente de um blecaute pela falta
de energia elétrica, o que faz aumentar ainda mais o
medo, o desespero e a piora do estado de saúde de
muita gente que anda de elevador.
A instalação de uma janela de ventilação nos elevadores que transportam passageiros, de forma que
seus usuários possam abri-la em situações de emergência, é fundamental para a manutenção da calma
enquanto aguardam socorro.
Com isso, a população contará com mais um
meio para proteção à saúde e à segurança dos usuários de elevador.
Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 310/2009 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 23 de setembro de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação, com as Emendas nº 1-CCJ e nº
2-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 171, de 2007,
que “Altera o art. 4º da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro
de 1965, que regula o Direito de Representação e o
processo de Responsabilidade Administrativa Civil e
Penal, nos casos de abuso de autoridade, para incluir
as alíneas j, l, m e n, de autoria do Senador Demóstenes Torres.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 151/2009-CCT
Brasília, 30 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta comissão rejeitou, em caráter terminativo, em reunião realizada nesta data, o
Projeto de Lei do Senado nº 69, de 2009, de autoria do
Excelentíssimo Senhor Senador Gilvam Borges, que
“Determina que as instituições bancárias instalem bloqueadores de sinais de radiocomunicações em todas
as agências do País, e dá outras providências.
Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
Ofício nº 210/2009/CE
Brasília, 29 de setembro de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 231, de 2009, de autoria
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de Sua Excelência o Senhor Senador José Agripino,
que “Inclui o ensino obrigatório de Geriatria, nos cursos de Medicina, com carga horária não inferior a 120
horas,” com a emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Sérgio Zambiasi,
Presidente Eventual da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com referência aos expedientes lidos, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por um décimo da composição da Casa, para que
os Projetos de Lei do Senado nºs 171, de 2007; 69 e
231, de 2009, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.753 a
1.755, de 2009, das Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Constituição, Justiça e Cidadania,
referentes às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2008 (nº
1.003/2007, na Casa de origem, do Deputado
Jovair Arantes), que institui o Dia Nacional da
Cultura Hip-hop; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 147, de 2008 (nº
3.801/2004, na Casa de origem, do Deputado
Paulo Pimenta), que institui o Dia Nacional do
Vinho, a ser comemorado no primeiro domingo
do mês de junho. (Tramitando em conjunto com
o Projeto de Lei do Senado nº 189, de 2004).
As matérias ﬁcarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receberem emendas, nos termos
do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– A Presidência retiﬁca o despacho aposto, após o
deferimento do Requerimento nº 1.369, de 2009, às
seguintes matérias:
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 581 e 586, de
2007, retornam ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos e, nos termos do art. 49, I, do
Regimento Interno, à de Assuntos Sociais.
– O Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2008, uma
vez que já se encontra instruído pela Comissão
de Assuntos Sociais, retorna à de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Sérgio Guerra, Flexa
Ribeiro e Renan Calheiros 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.
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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 da matéria intitulada, “NOME DO PSDB
NÃO SERÁ INDICADO PELA CÚPULA”, publicada
pela revista Isto É, em sua edição de 08 de setembro
de 2009.
A matéria destaca a entrevista com o presidente
nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), onde
ele garante que o candidato tucano à presidência da
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República sai este ano. O Tucano diz acreditar no entendimento entre os governadores Serra e Aécio.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. 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 “Racha expõe desconforto de
petistas com aliança”, publicado pelo jornal O Estado
de S.Paulo, em sua edição de 23 de agosto 2009.
A matéria destaca que o acordo que rachou o PT
e pôs na berlinda o pragmatismo do presidente Lula
escancarou o desconforto na seara petista com o protagonismo do PMDB no governo. Mais do que isso, a
operação para salvar o presidente do Senado, José
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Sarney (PMDB-AP), expôs com todas as letras o que
o Planalto tenta abafar: o casamento arranjado com o
PMDB está em crise.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
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. 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 “Exército diz que falta
verba até para comida e reduz expediente”, publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, de 15 de setembro
de 2009.
A matéria destaca que o Comando do Exército
aﬁrmou ontem que a corporação carece de recursos
para o pagamento de água, luz, telefone e alimentação
e explicou que as medidas restritivas, como a redução
do horário de expediente nas segundas e sextas-feiras,
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são conseqüências do congelamento de R$ 580 milhões feito pelo governo.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
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. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) –
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar amanhã, dia 15, às 14
horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
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 16.09.2009)
Relator revisor: Senador João Pedro (Sobrestando a pauta a partir de: 30.08.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 12-11-2009
2
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 alíneas “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
05.10.2009)
Relator revisor: Senador Papaléo Paes
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-092009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 30-11-2009
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3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 16, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 466, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2009, que
dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados; altera as Leis nºs
9.991, de 24 de julho de 2000, 9.074, de 7 de
julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de
1996, e 10.848, de 15 de março de 2004; revoga dispositivos das Leis nºs 8.631, de 4 de
março de 1993, 9.648, de 27 de maio de 1998,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e dá
outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 466, de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia 13-102009)
Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 1709-2009)
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.
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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.
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 Al-
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varo 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
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.
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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 janeiro 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
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ao Ministério dos Transportes para instruir a
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador
Osmar Dias, favorável, nos termos das Emendas nºs 2 e 3-CAE, que apresenta.
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
emergência de acidentes do trabalho em localidades onde não existe rededo 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).
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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 Adolescente (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.
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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.
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,
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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.
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.
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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
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.
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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
-Complementar (nº 375/2006-Complementar,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a composição
do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus; revoga a
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991;
e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
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
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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,
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.
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).
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Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
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,
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na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas comemorativas.
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,
da Comissão de Constituição e Justiça (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.
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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
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1979, que dispõe sobre o parcelamento do
solo urbano e dá outras providências, para
regulamentar a implantação de equipamentos urbanos.
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.
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54
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 21, de 2008, do Senador João
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)
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.
57
REQUERIMENTO Nº 1.093, 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).
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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,
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).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.158, de 2009, do Senador Jefferson
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).

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).
61
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009
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).
62
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009
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).

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;
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e 86, de 2004, e dos Projetos de Lei do Senado
nºs 115 e 134, de 2005; 223 e 285, de 2006; e
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
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.299, de 2009, do Senador Expedito Júnior,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 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
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75
REQUERIMENTO Nº 1.300, DE 2009

76
REQUERIMENTO Nº 1305, DE 2009

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 estabele as respectivas
normas de processo e julgamento).

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) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas.)
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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)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(10,21)

(4,7)

(5)

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

1. João Pedro (PT-AM)

(12,22)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(2,6,20)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(19)
(25)

(3,11,16,18)

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

(24)

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

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

(23)

(8)
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PDT
Patrícia Saboya (CE)

(14,17,26)

PDT/PSOL

(9)

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

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

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

(1,4)

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. Senador Gilberto Goellner (DEM)

(1)

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. Senador Almeida Lima (PMDB)

(1)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,3)

1. Senador João Vicente Claudino

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

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

1.

(3)

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)

(1)

5. Senador Sérgio Guerra (PSDB)

(2)

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

(3)

2. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

(3)

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

1. Senador Gerson Camata (PMDB)

(3)

(3)

(3)

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

(3,5)

(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)

Marcelo Crivella (PRB)

(34)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(28)

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

(11,33)

4. Ideli Salvatti (PT)

(29)

6. Sadi Cassol (PT)

(32)

(36,72)

(4,31,81,82,83)

7. João Ribeiro (PR)

(38)

(40)

(37)

(39)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(61,67)
(58,63)

(8,15,55,60)

(54,59)

Renan Calheiros (PMDB)

(66,69)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(53)

Pedro Simon (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(64,71)

Neuto De Conto (PMDB)

(56,65)

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 )
Eliseu Resende (DEM)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(49)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(17,42)

(47)

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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(14,16,44)

Cícero Lucena (PSDB)

(42)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,43)

2. Fernando Collor

(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)
Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

1. VAGO

(3,19,36,71,82)

2. César Borges (PR)

(34)

(35)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(31)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(29,78)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(26)

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)

(1,2,13)

(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).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

168

sexta-feira 9

ORDEM DO DIA

outubro de 2009

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)

1. Paulo Paim (PT)

(10,12,15)

(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)

2. João Tenório (PSDB)

(9)

(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).
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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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

192

sexta-feira 9

ORDEM DO DIA

outubro de 2009

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.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Nery (PSOL-PA)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Flávio Arns (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
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
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.
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

213

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).
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

221

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

222

sexta-feira 9

ORDEM DO DIA

outubro de 2009

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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