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nº 316, de 2009 (nº 1.156/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneﬁcente Maria Amélia Moura
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Felipe, Estado da Bahia. Senador
Antonio Carlos Júnior. ..........................................
Parecer nº 1.779, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 317, de 2009 (nº 1.157/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Sociedade Habitacional e Urbanismo para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Luz, Estado da Bahia. Senador
Antonio Carlos Júnior. ..........................................
Parecer nº 1.780, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 333, de 2009 (nº 1.251/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Continental Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Confresa, Estado de Mato
Grosso. Senador Gilberto Goellner. ......................
Parecer nº 1.781, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), em caráter terminativo, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 334, de 2009 (nº 1.252/2008,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Vera Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Aripuanã. Estado de Mato
Grosso. Senador Gilberto Goellner. ......................
Parecer nº 1.782, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 335, de 2009 (nº 1.255/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Cleveland FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
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cidade de Clevelândia, Estado do Paraná. Senador
Flávio Arns.............................................................
Parecer nº 1.783, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 340, de 2009 (nº 1.276/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Terra Mãe – ACTMÃE
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia.
Senador Antonio Carlos Júnior. ............................
Parecer nº 1.784, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 341, de 2009 (nº 1.289/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Continental Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Pontes e Lacerda, Estado
de Mato Grosso. Senador Gilberto Goellner. ........
Parecer nº 1.785, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
343, de 2009 (nº 1.311/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Cultural e Artística Campo
do Tenente para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Campo do Tenente, Estado do Paraná. Senador Flávio Arns. ..................
Parecer nº 1.786, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 350, de 2009 (nº 1.057/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Astral Comunicações Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Portelândia, Estado de Goiás. Senador
Demóstenes Torres. ..............................................
Parecer nº 1.787, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 354, de 2009 (nº 1.115/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à TV e Rádio Cidade FM para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Itapaci,
Estado de Goiás. Senador Demóstenes Torres. ...
Parecer nº 1.788, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 366, de 2009 (nº 1.226/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Comunidade do Bairro Santa Teresinha
para executar serviço de radiodifusão comunitária
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na cidade Canas, Estado de São Paulo. Senador
Marcelo Crivella. ...................................................
Parecer nº 1.789, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 369, de 2009 (nº 1.241/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Rural dos Moradores de Canudos,
Areias, Malhada de Areia e Riachão do Pintor, Município de Riachão das Neves/Bahia – ARMOCAMP
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Riachão das Neves, Estado da Bahia.
Senador Antonio Carlos Júnior. ............................
Parecer nº 1.790, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 416, de 2009 (nº 1.232/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária e Alternativa
Santaclarense para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Clara do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul. Senador Sérgio Zambiasi..
Parecer nº 1.791, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 421, de 2009 (nº 1.247/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Rádio Consolata FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Três de Maio, Estado do Rio Grande
do Sul. Senador Sérgio Zambiasi. ........................
Parecer nº 1.792, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 424, de 2009 (nº 1.279/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Turuçu para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul. Senador
Sérgio Zambiasi. ...................................................
Parecer nº 1.793, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 442, de 2009 (nº 1.368/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Verdes Lagos Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná.
Senador Flávio Arns. ............................................
Parecer nº 1.794, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 449, de 2009 (nº 1.110/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con-
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cessão à Rádio Calhandra AM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do
Sul. Senador Sérgio Zambiasi. ..............................
Parecer nº 1.795, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 450, de 2009 (nº 1.114/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Rádio Amigos do
Pinhal FM para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Balneário Pinhal, Estado
do Rio Grande do Sul. Senador Sérgio Zambiasi.
Parecer nº 1.796, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 451, de 2009 (nº 1.131/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Comunicação Comunitária Três
Cachoeiras para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Três Cachoeiras, Estado
do Rio Grande do Sul. Senador Sérgio Zambiasi.
Parecer nº 1.797, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 453, de 2009 (nº 1.163/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Alternativa de
Tucunduva para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tucunduva, Estado do
Rio Grande do Sul. Senador Sérgio Zambiasi. .....
Parecer nº 1.798, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 454, de 2009 (nº 1.173/2008, Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Tanajura de Radiodifusão
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Formigueiro, Estado do Rio Grande
do Sul. Senador Sérgio Zambiasi. ........................
Parecer nº 1.799, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 457, de 2009 (nº 2.318/2006, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização ao Instituto de Educação e Pesquisa Ambiental
Planeta Verde para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Taquaritinga, Estado de
São Paulo. Senador Marcelo Crivella. ..................
Parecer nº 1.800, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 465, de 2009 (nº 1.037/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis-
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são à GTOLL Telecomunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Irienópolis, Estado de Santa
Catarina. Senador Flávio Arns. .............................
Parecer nº 1.801, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 472, de 2009 (nº 1.198/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à ACAP – Associação Comunitária dos Amigos de
Pará de Minas para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pará de Minas, Estado de
Minas Gerais. Senador Wellington Salgado. .........
Parecer nº 1.802, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 512, de 2009 (nº 1.190/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Mega Canal de Catadunva Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Santa Adélia, Estado de São
Paulo. Senador Marcelo Crivella. ..........................
Parecer nº 1.803, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 513, de 2009 (nº 1.191/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Plus Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina. Senador Flávio Arns. ....................................
Parecer nº 1.804, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 518, de 2009 (nº 1.249/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico, Cultural e Social de Porto Murtinho para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso
do Sul. Senador Delcídio Amaral...........................
Parecer nº 1.805, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 521, de 2009 (nº 1.264/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rede de Rádio e Televisão Fenebi Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Sete Quedas,
Estado de Mato Grosso do Sul. Senador Delcídio
Amaral. .................................................................
Parecer nº 1.806, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
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nº 533, de 2009 (nº 1.382/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusora Ouro Fino Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Ouro Fino, Estado de Minas
Gerais. Senador Wellington Salgado. ...................
Parecer nº 1.807, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 540, de 2009 (nº 1.297/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Prefeitura Municipal de São Vicente para
executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Vicente, Estado
de São Paulo. Senador Eduardo Azeredo. ...........
Parecer nº 1.808, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 544, de 2009 (nº 1.328/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária
de Viçosa para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Viçosa, Estado de Minas
Gerais. Senador Eduardo Azeredo. ......................
Parecer nº 1.809, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 553, de 2009 (nº 2.234/2006, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão
Leopoldinense para o Desenvolvimento Artístico
e Cultural para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Leopoldina, Estado de
Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. ...........
Parecer nº 1.810, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 557, de 2009 (nº 1.013/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Radioclube de Queimados para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Queimados, Estado do Rio de Janeiro. Senador
Marcelo Crivella. ...................................................
Parecer nº 1.811, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 558, de 2009 (nº 1.031/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Chico Mendes Associação Cultural Comunitária
de Ipatinga para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ipatinga, Estado de Minas
Gerais. Senador Wellington Salgado. ...................
Parecer nº 1.812, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
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formática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 565, de 2009 (nº 1.183/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Sistema Radiodifusão de Sertãozinho Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Bebedouro, Estado
de São Paulo. Senador Eduardo Azeredo. ...........
Parecer nº 1.813, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 580, de 2009 (nº 1.403/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores do Sítio Olho D’Água para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Calçado, Estado de Pernambuco. Senador Sérgio
Guerra. ..................................................................
Parecer nº 1.814, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 593, de 2009 (nº 1.456/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de Bom
Jesus do Tocantins – Pará – ACCBJT para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Bom Jesus do Tocantins, Estado do Pará. Senador
Flexa Ribeiro..........................................................
Parecer nº 1.815, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 615, de 2009 (nº 1.439/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Betel para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Russas, Estado do Ceará. Senador Flávio Torres.
Parecer nº 1.816, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 619, de 2009 (nº 1.518/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Guerreiros do Sol Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Beberibe, Estado do
Ceará. Senador Flávio Torres. ...............................
Parecer nº 1.817, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 625, de 2009 (nº 1.447/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária
na cidade de Porto Real do Colégio para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Porto Real do Colégio, Estado de Alagoas. Senador
Fernando Collor. ...................................................
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Parecer nº 1.818, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 631, de 2009 (nº 1.513/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão
“Hamilton de Barros Lins” para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Matriz de Camaragibe, Estado de Alagoas. Senador Fernando
Collor. ....................................................................
Parecer nº 1.819, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
647, de 2009 (nº 555/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Sistema de Comunicação Anel do Brejo Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Catingueira, Estado
da Paraíba. Senador Cícero Lucena. ....................
Parecer nº 1.820, de 2009 (da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 650, de 2009 (nº 680/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Pedreira para o
Desenvolvimento de Monte Horebe – Paraíba para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Monte Horebe, Estado da Paraíba. Senador
Roberto Cavalcanti. ..............................................
Parecer nº 1.821, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 684, de 2009 (nº 1.517/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Rádio Difusão
FM Cidade Livre de Lagoa do São Francisco – PI
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Lagoa de São Francisco, Estado do
Piauí. Senador Efraim Morais. ..............................
Parecer nº 1.822, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 690, de 2009 (nº 1.539/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Rádio Difusão
de Carrasco Bonito (ACRADICAB) para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Carrasco Bonito, Estado do Tocantins. Senador João
Ribeiro. ..................................................................
Parecer nº 1.823, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
691, de 2009 (nº 1.545/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
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Associação de Serviços de Informação Comunitária
de Itirapuã para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itirapuã, Estado de São
Paulo. Senador Gerson Camata. ..........................
Parecer nº 1.824, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 702, de 2009 (nº 1.418/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Rádio Comunitária de Ceará Mirim
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande
do Norte. Senador José Agripino. .........................
Parecer nº 1.825, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 705, de 2009 (nº 1.574/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Beneﬁcente
de Comunicação, Cultura e Desenvolvimento de
Roberto para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pindorama, Estado de São
Paulo. Senador Renato Casagrande. ...................
Parecer nº 1.826, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 709, de 2009 (nº 1.594/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Apoio à Juventude e ao
Esporte de Santa Terezinha do Tocantins (AAJEST)
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Teresinha do Tocantins, Estado
do Tocantins. Senador João Ribeiro. ....................
Parecer nº 1.827, de 2009 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 728, de 2009 (nº 1.566/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Empresa Fluminense de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Senador Marcelo Crivella. ..
Parecer nº 1.828, de 2009 (da Comissão de
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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 nossos trabalhos.
Como 2ª Vice-Presidente do Senado, presido
esta sessão, que é um requerimento do Senador Augusto Botelho.
O tempo destinado aos oradores do Período do
Expediente da presente sessão será dedicado a comemorar o Cinquentenário da Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e Obstetrícia – Febrasgo,
nos termos do Requerimento nº 947, de 2009, do Senador Augusto Botelho e outros Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Ao nosso lado, encontra-se o 3º Secretário da Mesa Diretora do Senado Federal, Exmº Sr.
Senador Mão Santa.
Está aqui o requerente desta sessão, o Exmº Sr.
Senador Augusto Botelho, a quem convidamos para
fazer parte da Mesa.
Agradecemos a presença do primeiro requerente da sessão, Senador Augusto Botelho; do Sr. Presidente do Conselho Fiscal da Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e Obstetrícia – Febrasgo, Sr. Etelvino de Souza Trindade, representando o
Presidente da Febrasgo Nacional, Sr. Nilson de Melo;
do Sr. Vice-Presidente da Febrasgo Região CentroOeste, Sr. Adelino Amaral Silva; do Sr. Presidente da
Associação de Ginecologia e Obstetrícia da Bahia, Dr.
James José de Carvalho Cadidé; do representante da
Organização Mundial de Saúde, Sr. Fernando Patrício
Jamriska; do Sr. Adson França, assessor especial do
Ministério da Saúde, representando o Exmº Sr. José
Gomes Temporão, Ministro da Saúde.
Convido o Sr. Edson, Sr. Adson para compor a
Mesa.
Farei um breve pronunciamento antes de conceder a palavra ao autor e primeiro signatário do requerimento desta sessão.
Senhoras e senhores, a homenagem que ora
fazemos à Federação Brasileira das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia – Febrasgo, pelo transcurso
do seu cinquentenário, é especialmente gratiﬁcante
para nós, mulheres Parlamentares, que vemos nessa
instituição não apenas um destaque do compromisso
e da qualidade da Medicina brasileira, mas também um
marco da nossa comunidade médica no que concerne
à saúde da mulher.
Na história da Medicina, senhoras e senhores,
o surgimento das especialidades de Obstetrícia e Ginecologia é bastante recente, muito embora essas
práticas médicas se relacionem com o que há de
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mais signiﬁcativo e sagrado na vida das pessoas: o
nascimento, os primeiros cuidados de sobrevivência
e a reprodução.
Hoje, Obstetrícia e Ginecologia são especialidades que se complementam, mas nem sempre foi
assim. A prática da Obstetrícia remonta os primórdios da civilização quando a mulher passou a requerer ajuda de outra pessoa, geralmente uma parteira,
para dar à luz.
Com a evolução da Medicina e um melhor conhecimento da ﬁsiologia feminina, especialmente do seu
sistema reprodutivo a partir do Século XIX, a Obstetrícia
e a Ginecologia dariam um grande salto qualitativo e
passariam a constituir atividades médicas de estreito
relacionamento.
Na fase mais recente dessa evolução, podemse destacar marcos importantes, como a invenção do
exame de Papanicolau na década de 1940; a descoberta do DNA em 1953, que desencadearia uma revolução nos conhecimentos biológicos de então; ou
ainda o nascimento do primeiro bebê de proveta, a
inglesa Louise Brown, em 1978. Desde a pioneira utilização dessa técnica, há 31 anos, mais de 3 milhões
de crianças vieram ao mundo com o auxílio da inseminação artiﬁcial.
Em alguns casos, a inovação cientíﬁca decorrente dessas descobertas foi tão avassaladora que gerou
situações inéditas e muitos dilemas de ordem ética,
especialmente no que concerne à medicina reprodutiva. A verdade, senhoras e senhores, é que estamos
hoje diante de um novo patamar na evolução da ciência
médica, com muitas inquietações que não foram ainda
bem assimiladas nem pela comunidade cientíﬁca nem
pelas comunidades laicas.
Entretanto, não se podem negar as repercussões
dos avanços médicos, que, se abrem um novo campo
de discussões acerca do que é ou não aceitável no
campo da bioética, também representam uma nova
esperança para milhões de casais com problemas de
esterilidade ou de baixa fertilidade.
Senhoras e senhores, na evolução da Obstetrícia
e da Ginecologia em nosso País, a Febrasgo é também
um marco. Embora não tenha por objetivo primordial
a pesquisa cientíﬁca, a Febrasgo, há nada menos de
50 anos, vem patrocinando ações diversas visando o
aperfeiçoamento proﬁssional de obstetras e ginecologistas, além de promover o intercâmbio com organizações médicas nacionais e estrangeiras.
Além dessa permanente busca do aprimoramento proﬁssional, a Febrasgo também se preocupa com
a detecção e a solução dos problemas do setor, de
modo especial no sistema público de saúde, e com as
condições de trabalho da categoria. Todos sabemos
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que no Brasil prevalece ainda uma situação de precariedade no que respeita à saúde da mulher. É lícito
inferir que esse panorama seria muito mais adverso
se não contássemos com a contribuição de entidades
como a Febrasgo.
Um exemplo desse trabalho é o levantamento
que foi feito pela instituição há alguns meses, com a
participação das representações estaduais de todo o
Brasil, sobre os principais problemas da Ginecologia
e da Obstetrícia nos sistemas público e suplementar.
Após ouvir as 27 representações, que congregam 18
mil especialistas, a Febrasgo concluiu que a categoria
tem uma rotina extremamente desgastante, enfrentando
condições inadequadas de trabalho e, não raro, baixa
remuneração. Em relação aos problemas detectados
no atendimento, os entrevistados destacaram as altas
taxas de mortalidade materna, o elevado índice de cirurgias cesarianas, a frequente ocorrência de abortos
inseguros, a banalização da violência contra a mulher
e as diﬁculdades de acesso à informação, ao pré-natal
e aos meios anticoncepcionais.
Quase a totalidade dos médicos ouvidos na pesquisa enfatizou a necessidade de ampliar e melhorar o
atendimento pré-natal para reduzir a mortalidade materna. Os entrevistados também destacaram a necessidade
de qualiﬁcar o ensino médico, intensiﬁcar as campanhas
para prevenir a gravidez indesejada, ampliar o acesso
aos meios anticonceptivos. O conhecimento detalhado
da realidade brasileira, senhoras e senhores, é um dos
requisitos para a prestação de melhores serviços às
mulheres gestantes, parturientes e lactantes.
Como se vê, a Febrasgo está há 50 anos lutando
para melhorar os índices dessa medicina especializada. A luta por essa causa ﬁca patenteada em iniciativas como, por exemplo, a criação da Coordenação
de Ensino e Avaliação, com o objetivo de implantar
estratégias para aprimorar a formação e a avaliação
dos proﬁssionais da área.
O compromisso da Febrasgo é evidenciado também na promoção de eventos como o quinquagésimo
terceiro Congresso Brasileiro de Medicina e Obstetrícia, a ocorrer, entre 14 e 17 de novembro, em Belo
Horizonte – por sinal, a cidade onde ocorreu a fundação da entidade. O evento, já aguardado com muita
expectativa, reunirá grande número de especialistas
nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia, incluindo convidados internacionais, como informa o Presidente da
Febrasgo, Doutor Nilson Roberto de Melo.
Senhores e Senhoras, o cinquentenário de fundação da Febrasgo não é apenas um marco na historia da
Obstetrícia e da Ginecologia no Brasil, é um marco na
história da Medicina brasileira. Ao saudar o transcurso
dessa data, a ocorrer exatamente no dia 30 deste mês,
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quero parabenizar os dirigentes da instituição e os milhares de ginecologistas e obstetras do País, que dedicam
o melhor dos seus esforços e dos seus conhecimentos
à preservação da vida e da saúde da mulher e de sucessivas gerações de brasileiros e brasileiras.
Saúdo aqui a todos os representantes da instituição Febrasgo e demais partícipes desta sessão.
Saúdo o Senador Augusto Botelho, que é autor do
requerimento e, como mulher, realmente digo que é
da mais alta relevância que se faça uma discussão no
Senado da República do nosso País sobre a questão
da ginecologia e da obstetrícia.
No meu mandato, uma das principais bandeiras, um dos principais focos é a questão de gênero,
que envolve da violência contra a mulher à saúde da
mulher. Discutimos muitas proposições em âmbito nacional, do Congresso Nacional, do Brasil e em âmbito
internacional.
Vim, há poucos dias, de uma reunião em Madri,
com mulheres da América Latina, do Caribe e da Espanha. Possivelmente iremos a Israel, a um congresso
mundial, daqui mais ou menos 20 dias, para discutir
também questões que sempre envolvem todos os aspectos que dizem respeito à mulher, e a questão da
saúde é uma das principais, com certeza.
Então, nossa saudação carinhosa a todos os que
estão aqui presentes e a todas e todos telespectadores do nosso País, telespectadores da TV Senado e
ouvintes da Rádio Senado.
Quero dizer especialmente aos ginecologistas e
aos obstetras que a função dos senhores é uma função da maior grandeza.
Parabéns e que este cinquentenário realmente
marque e demarque cada vez mais o aperfeiçoamento
e a melhoria da qualidade desse serviço.
Muito obrigada.
Concedo a palavra ao autor do Requerimento nº
947, desta sessão, Senador Augusto Botelho. V. Exª
tem a palavra.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presidente.
Srª Presidente Serys Slhessarenko, Srªs e Srs.
Senadores, é com muita honra que presto esta homenagem a Febrasgo, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, que, no próximo dia
30 de outubro, completa 50 anos de existência.
Quero agradecer a presença de todos os presentes, especialmente a do Adson França, que está
representando o Ministro da Saúde, Temporão; a do
Dr. Etelvino Trindade, Presidente da Comissão de
Oncologia Genital do DF, que está representando o
Presidente Nilson Melo, que está, agora, prestando
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uma prova de docência em São Paulo; a do Dr. James
Carvalho Cadidé, Presidente da Sogiba, Associação
de Ginecologia e Obstetrícia da Bahia; a do Dr. Adelino Amaral da Silva, representando a Federação de
Ginecologia e Obstetrícia do Centro-Oeste, e a do representante da Organização Pan-Americana de Saúde,
Sr. Fernando Patrício.
A Febrasgo, Srª Presidente, foi criada na sede
da Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, durante a 11ª Jornada Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Aliás, a data da criação da Febrasgo
se tornou o dia do Ginecologista e Obstetra no Brasil,
dia 30 de outubro.
Respeitada por todo o mundo médico e pela comunidade, graças aos seus esforços voltados ao associativismo, à defesa proﬁssional, à educação médica
e, especialmente, à saúde da mulher – e temos como
defensora ferrenha da mulher a nossa Presidente da
Mesa, Senadora Serys, que está sempre na frente
sobre assuntos da mulher –, a Febrasgo carrega um
histórico de sucesso, de credibilidade e de fortalecimento desde 1959, ano de sua fundação.
Seus objetivos sempre foram: patrocinar, promover, apoiar e zelar pelo aperfeiçoamento técnico e
cientíﬁco, pelos interesses econômicos e pelos aspectos éticos do exercício proﬁssional de ginecologistas e
obstetras; promover a realização de conclaves cientíﬁcos, outorgar o Título de Especialista em Ginecologia e
Obstetrícia (Tego) e manter publicações que divulguem
os conhecimentos da especialidade; manter relacionamento com outras organizações médicas nacionais e
estrangeiras e representar oﬁcialmente as federadas
junto a autoridades federais.
O embrião da Febrasgo surgiu por iniciativas
individuais. Conscientes da importância de reciclar
continuamente os conhecimentos cientíﬁcos, médicos
como Alberto Henrique Rocha, Adelmo Botto e Domício Pereira da Costa se reuniram para fomentar a troca
de informações e experiências.
Os primeiros encontros cientíﬁcos interestaduais
de Ginecologia e Obstetrícia foram denominados “Semanas Cariocas – Paulistas de Ginecologia e Obstetrícia”.
Posteriormente, foi criada a “Jornada Mineira Paulista
de Ginecologia e Obstetrícia”. Assim, com a inclusão de
Minas Gerais, passaram a ser denominadas “Jornadas
entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais”. Dessa
forma, nasceram as jornadas, que depois criaram as
“Jornadas Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia”.
Os doutores Francisco Victor Rodrigues, por muito
tempo chamado de pai da Febrasgo, e Lucas Monteiro
Machado, o primeiro Secretário-Geral, foram os precursores do sonho de canalizar esses movimentos espontâneos numa entidade organizada nacionalmente.
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A empreitada deu certo e nomes importantes
da Ginecologia e Obstetrícia se uniram nas hostes
da Febrasgo: Francisco Victor Rodrigues, Clarice do
Amaral Ferreira, Alípio Augusto, Carlos Grelle, Octávio
Rodrigues, George Rezende, que foi meu professor
de obstetrícia, Jean Claude Nahoum e muitos outros.
Da Bahia, Martiniano Fernandes e José Adeodato de
Souza; João Gomes, no Rio Grande do Sul; Vitor do
Amaral, no Paraná, e Alicio Queiroz, da Bahia.
Passou mais de uma década da fundação quando
a revista Femina, foi criada, assim como o Tego, Título
de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. A revista
Femina é tradicional no meio médico e trata de saúde
da mulher, principalmente de seus problemas ginecológicos. O idealizador do Tego foi o Dr. Jean Claude
Nahoum, que substituíra o Prof. Victor Rodrigues na
recém-criada Secretaria Executiva.
Na década de 80, mais precisamente na gestão
1986/1989, sob a presidência de Hans Wolfgang Halb,
houve uma divisão de trabalho entre o Presidente e
o Vice-Presidente Araken Irerê Pinto: o primeiro cuidava da região centro-sul e o outro cuidava da região
nordeste. O sistema funcionou bem e serviu para fortalecer a união entre as federadas.
Foi a Febrasgo quem lançou o Tratado de Ginecologia, o primeiro do Brasil, reunindo docentes de
toda a Federação, com a ﬁnalidade de realçar a sua
capacidade elaboradora.
Uma das muitas parcerias importantes da história
da Febrasgo ocorreu nos idos de 1990. Foi o apoio do
Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, para
o desenvolvimento de programas de ação e pesquisa
relacionados à mortalidade materna no Nordeste. Os
trabalhos desenvolvidos a partir do convênio mobilizaram um grande contingente de especialistas, trazendo à
discussão números que deram visibilidade ao problema
e possibilitaram uma melhoria social expressiva.
De acordo com José de Souza, Presidente de
1990 a 1993, outro momento especial foi a realização
do Encontro Nacional do Ensino da Tocoginecologia e
do Planejamento Familiar. Foram mobilizados 55 representantes de 44 faculdades e escolas de Medicina de
todo o Brasil, além de representantes de importantes
entidades, para discutir e propor alterações nos currículos dessas instituições.
A ação objetivou incluir programas, disciplinas
ou cursos voltados à assistência integral, à saúde da
mulher e ao planejamento familiar. Fez sucesso.
Os mais antigos se lembram muito bem das primeiras AIs que o Ministério da Saúde implantou no
Brasil todo; foram baseadas justamente nessa experiência da Febrasgo nacional.
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O Tratado de Ginecologia, editado em 1997, na
gestão de Hildoberto Carneiro de Oliveira, até hoje é o
mais vendido. Criou-se ainda o Tratado de Obstetrícia
e manuais de orientação foram produzidos, como o de
Anticoncepção e o de Climatério, que, além de dar um
respaldo técnico, também proporciona atualizações.
Esses tratados e esses livros chegavam para nós
– eu sou de Roraima; eu, médico em Roraima, que
ainda era uma cidade pequena em 1990. Eles chegavam para nós, e era importante que chegassem, era
uma forma de termos um pequeno Vade Mecum do
lado da mesa do consultório, dentro de centro cirúrgico, para podermos ver as discussões e termos uma
fonte formal por perto, porque vamos aos congressos,
voltamos, trazemos algumas coisas, mas aqueles tratadinhos eram muito importantes e devem continuar a
ser feitos, porque ajudam principalmente os que estão
mais isolados, os que estão nos lugares menores, os
que estão espalhados por este Brasil todo.
Infelizmente, nós temos muitos Municípios no
Brasil que ainda não têm médicos. Os médicos que vão
para os Municípios pequenos ﬁcam muito isolados, e
essas publicações nos ajudam muito a exercer a Medicina com mais qualidade, com mais dignidade.
Foi a administração Hildoberto Carneiro de Oliveira que incluiu a Febrasgo na Comissão Intersetorial de
Saúde da Mulher, que assessora o Conselho Nacional
de Saúde em todos os programas relativos à saúde
da mulher. Aliás, é a própria Febrasgo que concede o
reconhecimento subespecializado em determinadas
áreas de atuação, como mamograﬁa, medicina fetal,
videolaparoscopia, entre outras.
Em 1996, a Febrasgo criou a Comissão Nacional
Especializada de Violência Sexual e Interrupção da
Gestão Prevista em Lei, sensibilizada pelo aumento da
incidência desses atos violentos no Brasil. Proporciona
atenção especializada a adolescentes e mulheres que
sofreram essas ações.
Outra participação importante da Federação foi
na criação da Cosogo-Mercosul, Confederação das
Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia do Mercosul,
ajudando na regulamentação da atividade dos tocoginecologistas de países como Argentina, Paraguai,
Uruguai e no próprio Brasil.
Sr. Presidente Mão Santa, que também é médico, é importante ressaltar que o que sempre norteou
os trabalhos da Febrasgo foi o fortalecimento tanto da
parte associativa quanto de defesa proﬁssional, especialmente na defesa da remuneração médica. Outro
investimento importante foi na parte cientíﬁca, com
encontros de aperfeiçoamento e atualização. Os associados têm participado, ao longo dos anos, ativamente
de eventos locais, regionais e nacionais.
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A Febrasgo está presente em todos os Estados
brasileiros, inclusive em Roraima, Sr. Presidente. Jacob
Arkader, secretário executivo nas diretorias do Professor
Edmund Baracat, no período de 1997 a 2005, participou
da inauguração da federada de Roraima, o que marcou
signiﬁcativamente a participação de nossos médicos
especialistas em Ginecologia e Obstetrícia nos eventos
promovidos nacionalmente pela Febrasgo, principalmente nos cursos de educação médica continuada e
atualizações cientíﬁcas – foi um grande avanço para a
disseminação do conhecimento de excelência.
Foi nessa época que nós lá de Roraima nos reunimos e começamos a estudar para ganhar o TEGO (Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia). Todos
ﬁcaram estimulados a estudar. A Faculdade de Medicina
havia sido criada recentemente e aquilo ajudou a embalar
o conhecimento médico lá em Roraima. E hoje nós temos
a nossa associação, cujo nome é Sogorr – os nomes das
associações de ginecologia e obstetrícia soam um pouco
diferente. A nossa, a Sogorr, funciona bem e todos têm se
dedicado. Quase todos os ginecologistas já têm o Tego
lá em Roraima; até os que estão terminando residência
já estão estudando para conseguir obtê-lo.
Estabeleceram-se novas parcerias sólidas e profícuas e outras foram consolidadas com diversas instituições, que tornaram a Febrasgo órgão consultor e
assessor para o Ministério da Saúde, a Associação
Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina,
entre outras entidades. Todas essas atividades consolidaram a Febrasgo como defensora da saúde da
mulher brasileira. É bem claro entre os médicos que a
Febrasgo defende sempre a mulher brasileira.
O Presidente atual é o Dr. Nilson Roberto de Melo,
eleito em 2006 e reeleito para o período 2009/2011,
numa demonstração de conﬁança e aprovação do trabalho da atual diretoria, a quem parabenizo.
Segundo ele, o objetivo primordial é facilitar ao
associado o acesso a informações e atualizações sobre tudo o que acontece na Medicina e na Ginecologia
do Brasil e do mundo. Para tanto, estão disponibilizando, a cada dia, novos conteúdos e ferramentas para a
atualização proﬁssional.
Novas parcerias vêm sendo avaliadas para ampliar a gama de serviços para os médicos associados,
como educação continuada via Internet, primeira assistência jurídica gratuita, facilidades para a reciclagem
permanente em cursos, simpósios e outros eventos.
São investimentos que tornam a Febrasgo mais forte,
útil e aﬁnada com os anseios dos especialistas em
Ginecologia e Obstetrícia.
Sr. Presidente Mão Santa, é importante e oportuno que esta Casa preste homenagem a essa sociedade, que comemora o seu cinquentenário, porque a
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Febrasgo já contribuiu muito para melhorar a saúde no
Brasil, especialmente a saúde da mulher.
Foi com muita honra que eu e outros colegas assinamos o requerimento para festejar os 50 anos da Febrasgo.
Gostaria de parabenizar essa importante entidade pelos
50 anos que comemorará no dia 30 de outubro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Augusto Botelho, 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) –
Estamos no Senado da República do Brasil, na 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura. Dia 20 de
outubro de 2009. Esta é a 185ª Sessão Deliberativa
Ordinária e, a pedido do Senador Augusto Botelho, a
primeira parte dela, a Hora do Expediente, destina-se
a homenagear, pela comemoração do seu cinqüentenário, a Federação Brasileira das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).
Compete-me, como Secretário da Mesa Diretora, ler as palavras de homenagem do Presidente da
Casa, Senador Sarney.
Assim são as suas palavras:
Em primeiro lugar, é preciso cumprimentar o nobre Senador Augusto Botelho, que tão
bem representa o Estado de Roraima nesta
Casa, pela iniciativa de propor que o período
do Expediente da sessão deliberativa de hoje
fosse dedicado a homenagear a Federação
Brasileira das Associações de Ginecologia e
Obstetrícia – Febrasgo, por ocasião do cinquentenário de sua criação.
Homenagens como a que fazemos hoje
demonstram a clara integração entre o Senado Federal e a sociedade brasileira, salutar e
desejável intercâmbio entre a Nação e o seu
Parlamento.
A Febrasgo foi fundada em 30 de outubro de 1959, na cidade de Belo Horizonte,
por ocasião da XI Jornada Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Entre os muitos objetivos da entidade, se destacam promover
o aperfeiçoamento técnico e cientíﬁco, zelar
pela ética no exercício da proﬁssão, manter
relacionamento com organizações médicas
nacionais e estrangeiras e representar, junto
às autoridades federais, as diversas associações de ginecologistas e obstetras.
Como se vê, o papel da Febrasgo é bastante extenso e exige de seus membros dedi-
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cação constante. A entidade conta hoje com
associações ﬁliadas nos 26 Estados e no Distrito Federal, que colaboram para a promoção
do ofício de ginecologista e obstetra e para a
ﬁscalização da ética proﬁssional.
Os desaﬁos de hoje, além de muitos,
são complexos. O Brasil ainda enfrenta altas
taxas de mortalidade materna e um número
de cesáreas muito além do preconizado pela
Organização Mundial de Saúde. Outros problemas são o aborto inseguro, a banalização da
violência contra a mulher e o baixo acesso ao
pré-natal e aos métodos contraceptivos.
Segundo os próprios médicos ginecologistas e obstetras, o aumento do acesso ao
pré-natal é a principal medida a ser tomada
para diminuir o índice de mortalidade materna no Brasil, seguida pela qualiﬁcação do ensino médio e pela prevenção às gravidezes
indesejadas.
O alto número de cesarianas também
preocupa. No Brasil, entre as mulheres que
possuem plano de saúde privado, cerca de 80%
recorrem às cesáreas, prática cujo percentual
recomendado pela OMS é de apenas 15%!
Consciente da importância de pugnar
pelo parto natural, a Febrasgo instituiu a Comissão do Parto Normal, colegiado que se
reúne com frequência para discutir e implementar medidas de incentivo aos médicos e
às pacientes para que evitem as cesarianas
em casos desnecessários.
Nesta ocasião em que comemoramos o
jubileu de ouro da Febrasgo, nada melhor do
que lutarmos em prol de melhores condições,
tanto para os usuários dos serviço de saúde,
quanto para os proﬁssionais médicos.
Bem sabemos o quanto é difícil para o
médico que milita no serviço público a falta das
mínimas condições de trabalho e atendimento
ao paciente na grande maioria dos hospitais
estatais brasileiros.Mesmo aqueles que são
conveniados aos planos de saúde sofrem pressão para diminuir o número de procedimentos
necessários, além de serem mal remunerados
pelo seu trabalho. São situações que ainda
precisamos equacionar!
Gostaria de cumprimentar o Presidente
da Febrasgo, Dr. Nilson Roberto de Melo, pelo
cinquentenário da instituição. Que os próximos
cinquenta anos sejam ainda mais profícuos!
Muito obrigado.”
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As palavras que eu acabo de ler são do Presidente José Sarney, que preside esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedemos a palavra agora ao representante do
Ministro da Saúde, Sr. Adson França. Ele representa
o nosso Ministro José Gomes Temporão, que é o Ministro da Saúde. E ele é médico também, baiano, de
onde nasceu a Medicina brasileira, já que lá surgiu a
primeira faculdade de Medicina.
V. Sª pode usar a tribuna pelo tempo que achar
conveniente.
O SR. ADSON FRANÇA – Nobre Senador e
Presidente desta sessão, Senador Mão Santa, médico de extrema relevância e de uma história das mais
coerentes em defesa da Medicina e que neste momento ocupa a Presidência, nesta sessão em que se
comemora o cinquentenário da Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), instituição essa a que tenho a honra de ser
ﬁliado e, muito mais do que isso, tenho a honra de ter
participado, em vários momentos, de mecanismos de
direção dessa importante federação brasileira de médicos e médicas.
Cumprimento o Senador Augusto Botelho, um
dos médicos mais relevantes da Amazônia Legal e do
Brasil e que conseguiu, de forma ética, constituir-se
em um médico de formação humanista e um médico
que ocupou, de forma coerente, a possibilidade real de
desenvolver um compromisso social e de chegar até
esta Casa como Senador da República, e não chegar
a esta Casa como, infelizmente, alguns colegas médicos, que chegaram a alguns espaços no Parlamento
com algumas trocas de favores. O Senador Augusto
Botelho merece estar nesta Casa por conta do seu
compromisso com a saúde pública brasileira, destacadamente com as mulheres e, acima de tudo, com
o entendimento da importância da Amazônia Legal
e das desigualdades que nós enfrentamos ainda no
País e que precisamos equacionar também na área
da saúde pública e na área da saúde de maneira geral na Amazônia.
Cumprimento o Presidente Nilson Melo, no jubileu de ouro, Presidente da Febrasgo, como uma forma
de cumprimentar toda a diretoria e todas as federadas.
Cumprimento aqui Adelino Amaral, Vice-Presidente do
Centro-Oeste. Cumprimento o grande amigo Dr. Trindade, Diretor da Febrasgo, que muito nos honra nas
parcerias com o Ministério da Saúde. Cumprimento James Cadidé, Presidente da Sociedade de Ginecologia
e Obstetrícia da Bahia, e Fernando Patrício, representante da Organização Pan-Americana da Saúde.
O Ministro Temporão manda um grande abraço à
Febrasgo, ao Senado da República, manda um gran-
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de abraço aos ginecologistas e às ginecologistas brasileiras, aos obstetras, aos tocoginecologistas, como
assim chamamos, um abraço pela comemoração de
uma instituição que mantém uma coerência ética de
apoio e atenção à saúde da mulher brasileira.
Prezado Senador Mão Santa, por quem o Ministro
Temporão tem profundo apreço, tivemos oportunidade
de estar conjuntamente em audiências, inclusive uma
mais recente, discutindo interesses do Piauí e da Região Nordeste relacionados à Oncologia. E, diga-se
de passagem, essa Oncologia também nos interessa
muito sob a ótica de atenção à mulher, na medida em
que, hoje, o câncer apresenta aspectos extremamente preocupantes para a mulher brasileira, quer seja de
colo, quer seja de útero, quer seja de mama. Mas quero
ressaltar, Senador Mão Santa, que a decisão da Casa
em realizar esta sessão é extremamente oportuna, porque estamos às vésperas de um grande congresso da
Febrasgo, mas, ao mesmo tempo, é importante porque
nos permite fazer, como o Senador Botelho fez aqui,
uma reﬂexão mais ampla da história da Febrasgo. Não
desejamos fazer isso, não seremos presunçosos para
tentar repetir o que ele fez.
Por outro lado, prezado Trindade, prezado Adelino
Amaral, gostaríamos de destacar algumas questões.
A primeira é a de que o Ministro José Gomes Temporão tem ciência de que a atenção à saúde da mulher
brasileira está vinculada à história da Federação das
Associações de Ginecologia do Brasil, FEBRASGO. Os
avanços que nós conquistamos no Ministério da Saúde, os avanços, especialmente nos últimos 21 anos,
do Sistema Único de Saúde têm muito a ver com as
contribuições que a Febrasgo vem prestando.
Senador Mão Santa, Presidente, todas as normas
técnicas, todos os protocolos, todas as diretrizes e as
principais políticas elaboradas pelo Governo brasileiro
têm tido a contribuição destacada da Febrasgo, também do Conselho Nacional de Secretários de Saúde
e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde.
Vejamos quais: a Política Nacional de Direitos
Sexuais e Reprodutivos. Recentemente, Senador Mão
Santa e presentes a esta sessão, conseguimos que
o Conselho Federal de Medicina colocasse, de forma
inequívoca, que a contracepção de emergência não
é abortiva, que a contracepção de emergência é um
avanço da ciência, que a contracepção de emergência
ajuda as mulheres brasileiras, e a Febrasgo estava na
comissão que propôs ao Conselho Federal de Medicina que a contracepção de emergência é um avanço da ciência, da sociedade, é um avanço em termos
mundiais. A própria Organização Mundial de Saúde já
a considera há mais ou menos 12 anos.
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A Febrasgo, no plano internacional, tem contribuições importantes, Senador Mão Santa. O senhor não
necessariamente é obrigado a ter essas informações;
nós somos. Mas gostaríamos de dizer que a Febrasgo
contribuiu e contribui muito com a Federação Internacional das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia
(FIGO), de tal forma que um dos Presidentes da Figo,
numa das suas gestões mais importantes, foi um brasileiro que já foi Reitor, um brasileiro que já foi Secretário de Saúde e Deputado Federal. Estou falando do
Dr. José Aristodemo Pinotti, que foi da Febrasgo, foi
também Presidente da Figo e participou deste Congresso Nacional.
Quanto à minha opção pela ginecologia e obstetrícia – aproveito não para nenhuma atitude vaidosa,
mas só para lembrar José Aristodemo Pinotti e o Professor Aníbal Faúndes, como forma também de homenagear aqueles que têm mais de 50 anos de formados
e são ginecologistas e obstetras –, teve a ver com o
livro lançado em 1985 pela Editora Manole, chamado
Atenção Integral à Saúde da Mulher. Dessa forma,
percebemos que este é o caminho: não devemos separar a mulher ou olhá-la apenas como útero, ovários
ou mamas. A mulher é um ser integral, mente e corpo,
com sua contextualização ética, social, racial e, acima
de tudo, cultural.
A Febrasgo contribuiu com o Programa Nacional
e com a Política de Planejamento Familiar.
Senador Mão Santa, caros Senadores e caras
Senadoras, a Senadora Serys falou recentemente nas
questões de gênero. As questões de gênero estão incorporadas à política de planejamento familiar.
O Governo brasileiro teve oportunidade recente, há mais ou menos seis meses, de comprar 50 milhões de cartelas de anticoncepcionais; comprou 40
milhões de dispositivos intrauterinos; agora, mais 180
milhões de dispositivos intrauterinos; comprou e disponibilizou anticoncepcionais no Aqui Tem Farmácia
Popular, nos valores de R$1,50 e R$2,20 a cartela de
anticoncepcional oral. Então, vai cumprindo o seu papel de Estado, com a ajuda da Febrasgo, de disponibilizar métodos contraceptivos, especialmente para a
população mais carente.
A reprodução humana assistida está em curso.
No diagnóstico por imagem, estamos buscando
apoio da Febrasgo para melhorar os ultrassons no País,
para melhorar a mamograﬁa, para melhorar os protocolos que tratam de diagnóstico por imagem.
Estamos também muito atentos ao pré-natal. Saímos de duas consultas, em 1990, para seis consultas
no pré-natal brasileiro, com ajuda da Febrasgo. Mas
não queremos ﬁcar apenas na quantidade; precisamos,
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Senador Botelho e Senador Mão Santa, transformar o
pré-natal e dar um salto de qualidade. Não podemos
ter apenas o aumento das consultas, mas, acima de
tudo, precisamos ter consultas qualiﬁcadas.
Estamos avançando no atendimento à mulher em
situação de violência e nos serviços de atendimento
à mulher vítima de violência ou por complicações por
aborto, que levam, infelizmente, ao óbito de mais ou
menos 200 mulheres por ano no Brasil. E a mortalidade materna, ainda admitimos, é o maior e o grande
desaﬁo. Os nossos índices ainda são elevados, mas,
se vamos chegar agora à redução da mortalidade infantil três anos antes do objetivo do milênio proposto
para 2015 em 2012, é possível que, com o esforço dos
ginecologistas e obstetras brasileiros e da Febrasgo,
a gente possa colher, nos próximos anos, uma queda
da mortalidade materna, que tanto nos é cara.
E, para concluir, lembramos que também estamos,
com a ajuda da Febrasgo, interferindo nas questões
pertinentes ao câncer de mama e ao câncer de colo
uterino como prioridade do pacto pela vida.
Esse pacto pela vida foi assinado em 12 de fevereiro de 2006, no Rio de Janeiro, pelo Conas, pelo
Conasems, pelo Ministério da Saúde, com apoio do
Congresso Nacional, dos organismos internacionais,
destacadamente a Opas e o Unicef, bem como a própria medicina fetal, que nos é muito cara.
Agora temos um desaﬁo, Senador Mão Santa,
Senador Augusto Botelho: o desaﬁo de entender que
o Brasil é um continente. Claro que os senhores dominam isso e são estudiosos, mas as diferenças regionais nos preocupam e, por isso, precisamos focar
um pouco mais na Amazônia Legal e no Nordeste brasileiro. Enquanto em Porto Alegre, no Rio Grande de
Sul - e não temos nada contra; muito pelo contrário, o
Ministro Temporão valoriza e vibra com isto -, a mortalidade está chegando próxima a índices europeus,
a mortalidade no Nordeste e na Amazônia Legal está
três vezes superior aos níveis do Sul. Não queremos
criar um problema no País, não queremos criar animosidades. Este País é um continente. Mas queremos
diminuir as desigualdades.
E precisamos do Congresso Nacional, precisamos
desta Casa na legislação, na deﬁnição de recursos para
o Sistema Único de Saúde, e precisamos da Federação
Brasileira, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia,
acolhendo as mulheres e as crianças. Porque sou de
uma época, Senador Mão Santa e Senador Augusto Botelho, em que fui aluno do professor Domingos
Machado, que o James Cadidé conhece muito bem.
O professor Domingos Machado dizia: não pode, ao
nascer uma criança, o obstetra entregar ao pediatra
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e dizer: “Agora é com você, o problema é seu”. Também não podemos ter pediatras que dizem: “Não, se a
mulher morreu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu
só entrei na sala na hora em que a criança nasceu”.
Não! Precisamos resgatar a perinatologia, a atenção
integral à mulher e ao recém-nascido, ao pré-natal, ao
puerpério e ao pós-parto. E, nesse sentido, o Governo
brasileiro colocou à disposição R$110 milhões para
esse desaﬁo, este ano.
E, desses R$110 milhões, comunico ao James
Cadidé, ao Trindade e ao nosso amigo Amaral, ao nosso amigo Adelino Amaral, que o Ministério da Saúde
vai disponibilizar R$1,1 milhão para o apoio ao Congresso Brasileiro das Associações de Ginecologia e
Obstetrícia, a ser realizado em Minas Gerais, para a
realização de três grandes fóruns: atendimento à situação de violência, atenção perinatal, um olhar especial para a Amazônia Legal e para o Nordeste e um
fórum multiproﬁssional de atendimento à mulher em
situação de violência.
Temos muito o que fazer. Sabemos que a Febrasgo tem críticas à nossa tabela, às nossas limitações,
à falta de recursos, à remuneração inadequada. Mas
sabemos que o País é grande e que, infelizmente, o
cobertor não é tão grande para cobrir todas as nossas
necessidades. Mas achamos que juntos podemos fazer
muito mais. Parabéns à Febrasgo.
E obrigado em nome do Ministro Temporão, em
nome do Ministério da Saúde. Parabéns ao Senador
Mão Santa. Parabéns ao requerente desta sessão,
Senador Augusto Botelho.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Depois das palavras do representante do Ministro da
Saúde, convidamos para usar da palavra o Presidente
do Conselho Fiscal da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Sr. Etelvino
de Souza.
O SR. ETELVINO DE SOUZA TRINDADE – Exmº
Sr. Senador Mão Santa, Presidente desta sessão; Exmº
Sr. Senador Augusto Botelho, requerente desta sessão
que muito honra a Febrasgo; Ilmº Sr. Adson França,
representante do Ministro Temporão; cumprimento o
Dr. Fernando, da Opas; Dr. Adelino, representando o
Vice-Presidente da Febrasgo região Centro-Oeste; Dr.
James Carvalho, Presidente da Sogiba, Sociedade de
Ginecologia e Obstetrícia da Bahia; Srªs e Srs. Senadores e presentes nesta sessão.
Representando a nossa entidade mãe, a Febrasgo, nós nos sentimos, primeiramente, muito gratos pelo
fato de a Casa maior desta Nação dedicar um espaço
em que somos homenageados pelo trabalho que re-
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alizamos, atualmente eu participando desta direção,
durante esses 50 anos de existência.
Necessariamente, a Febrasgo, iniciada como
uma representação de sociedade de especialidade,
lida com um conﬂito que não termina, porque temos
de fazer uma ponte entre as demandas de uma necessidade de população de mulheres que historicamente
são vulneráveis dentro de um contexto social, e os interesses e demandas médicas, em que vivemos um
período de diﬁculdades crescentes de exercício proﬁssional, acrescido de necessidades de aplicação de
tecnologias cada vez mais complexas, que envolvem
um aspecto crucial dentro de um país em desenvolvimento, que são custos operacionais e a aplicação
desses custos dentro de uma sociedade que não tem
os recursos necessários e existentes.
A Febrasgo, dentro dessa situação de representatividade de um grupo médico que atua junto a uma
população grande e importante da sociedade com
vulnerabilidade ainda existente, tem-se colocado em
abertura e tem tido, junto às entidades representativas nacionais e internacionais, o respaldo e também
a resposta de demandas que temos.
Nós agradecemos a esta Casa por este espaço
fornecido e também a outros órgãos aqui representados,
principalmente ao Ministério da Saúde, que atualmente
fez convênio com a Febrasgo com vistas a encontrar
caminhos que sejam possíveis, esquecendo um pouco
os conﬂitos e contemplando muito mais as áreas de
interesse que são conjuntas. Ficamos sabendo recentemente que principalmente a Opas tem uma intenção
pactuada entre seus representantes e o Presidente da
Febrasgo, Dr. Nilson de Melo, com intenções crescentes de procurar essas interfaces que permitem ações
crescentes e com resultados eﬁcazes.
Como representante do Dr. Nilson de Melo, Presidente da Febrasgo, e como representante da Febrasgo,
entidade-mãe, agradeço muito ao Senador Augusto
Botelho, que permitiu que esta sessão se realizasse.
Agradeço muito ao Senador Mão Santa, que preside
esta reunião. Ambos são colegas médicos que estão
aqui e dão esse prestígio à nossa entidade. Entendemos e, até certo ponto, ﬁcamos muito gratiﬁcados,
porque isso é quase um reconhecimento de uma ação
que vem sendo feita há 50 anos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos, agora, para usar da palavra o representante da Organização Mundial da Saúde, Dr. Fernando
Patrício.
O SR. FERNANDO PATRÍCIO JAMRISKA –
Boa-tarde, Exmºs Srs. Drs. Senadores da República
do Brasil; amigos Senadores do Brasil presentes neste
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plenário; Exmº Sr. Dr. Adson França, representante do
Sr. Ministro da Saúde, José Gomes Temporão; distinto
representante do Dr. Nilson Roberto de Melo, Presidente
da Frebasgo; distintos colegas médicos, representantes de cada uma das áreas, tanto da Bahia como do
Centro-Oeste do País; distintas damas, cavalheiros,
público em geral.
Eu sou equatoriano e, infelizmente, o meu português é bastante ruim, mas vou tratar de falar um pouquinho o que posso e o que conheço em português,
algumas palavras mais em espanhol.
Em nome de nosso representante, Engenheiro
Diego Victoria, tenho a honra de saudar vocês por
esses 50 anos de frutífero trabalho em benefício da
comunidade brasileira, representada em seu mais sagrado elemento da família, que é a mulher.
Constitui para nós um privilégio que há aproximadamente três semanas, com meu grande amigo Nilson
Roberto, com quem tenho e tive a honra de participar
em longas jornadas da especialidade – me honra ser
gineco-obstreta também – ter podido participar com ele
em muitas conferências, reuniões, congressos em meu
país, Equador. Ele praticamente é um gineco-obstreta
equatoriano porque fez parte do desenvolvimento de
nossas normas, de nossos procedimentos na área de
gineco-obstetra equatoriana.
Assim mesmo, quero parabenizar vocês, Srs. Senadores médicos, em reconhecer que a Febrasgo é
uma instituição de primeira ordem. Febrasgo constitui
o pilar fundamental do que é esse verdadeiro continente. Febrasgo escreveu páginas de história em muitos
âmbitos. Sentiu a dor do que é uma morte por parte
de cada um de seus proﬁssionais. Sente a dor do que
é não poder chegar com assistência o mais pontual,
o mais cedo e a mais acertada nos âmbitos de maior
necessidade, de maior pobreza.
Assim mesmo, sente essa angústia e esse desespero de não poder chegar a cumprir as metas e
os propósitos que nossos governos assinam e ﬁrmam
como responsáveis do manejo político, do manejo social, do manejo econômico e, principalmente, do manejo da saúde de nossos povos.
Febrasgo sente essa dor profundamente e, em
meio a essa dor, tem a graça de conviver, compartilhar e sentir essa alegria de cumprir 50 anos de frutífero trabalho.
Através de vocês, colegas aqui presentes, Opas
quer lhes transmitir uma saudação fraternal, afetuosa e
sensível, porque valorizamos imensamente esse sacrifício que vocês põem em cada segundo, cada minuto,
cada dia, em seu sacriﬁcado trabalho.
Através de nossos representantes, a Organização Pan-americana de Saúde e a Organização Mun-
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dial estão trabalhando com vocês para poder chegar
a cumprir os objetivos do milênio.
Nosso amigo Watson mencionou que estamos
próximos, em 2012, de chegar a índices, sobretudo
na redução da mortalidade materna.
Tenham vocês em conta que Brasil, atualmente, tem 27% da sua população de adolescentes. Temos programas de saúde implantados para mulheres
em todas as esferas, em todos os âmbitos, e para as
crianças em todos os âmbitos também, mas, para as
adolescentes, há momentos em que não sabemos se
vão para mulheres ou se ﬁcam como crianças. Esse
é um problema no qual estamos trabalhando, que estamos sentindo e, felizmente, nessa parceria com a
Febrasgo, Opas vai trabalhar intensamente para poder chegar a essa importante comunidade, que são
nossos adolescentes.
Agradeço por este convite, agradeço a vocês
por me permitirem me dirigir aqui, à Casa do povo do
Brasil, em nome da nossa representação e em nome
de nosso engenheiro Diego Victoria.
Parabéns para vocês e parabéns para vocês,
colegas.
Muito obrigado.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigado, Dr. Fernando Patrício.
Com a palavra, agora, o Senador Mão Santa, do
Piauí, que é médico, cirurgião, gineco-obstetra e vibra
com a medicina. Ele é empolgado até hoje. É um dos
nossos representantes aqui que nós gostamos de ouvir
falar, principalmente sobre pacientes de medicina.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Augusto Botelho, que preside esta sessão em comemoração ao 50º da Federação Brasileira das Associações
de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), Parlamentares
presentes, autoridades médicas – não vou citar nomes
porque poderia esquecer alguns, mesmo involuntariamente, e seria imperdoável. Tenho falado um bocado
de vezes em um bocado de lugares, mas este instante
é muito importante. E como diz a sabedoria popular:
é a minha praia. E eu sou garoto da praia, nasci lá no
litoral do Piauí. São 66 km de verdes mares bravios, sol
nos tostando, ventos nos acariciando, brancas dunas,
rios que nos abraçam. Eu sou da praia, mas a minha
praia mesmo é aqui, na medicina.
Mas eu queria falar da emoção.
Primeiro, formei-me em medicina em 1966. E
o tempo fez nascer o amor à proﬁssão, que é quase
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a minha vida, como de todos nós que dedicamos o
melhor da vida para, nas noites indormidas, buscar
ciência para, com ciência e consciência, servirmos a
humanidade.
Nós somos médicos. E um quadro vale por 10
mil palavras. Estou aqui como político, e lembro que o
grande líder político, talvez nem o Chávez saiba interpretá-lo como eu, foi Simón Bolívar. Eu quero fazer um
quadro. Dom João VI disse: “Filho, coloque esta coroa
antes que um aventureiro a coloque na cabeça”. O
aventureiro era Simón Bolívar, que estava derrubando
tudo que era rei e ia derrubar o daqui.
Mas algo me impressionou, como médico e deputado. Fui representar o Piauí num planejamento familiar.
Passei por Profamilia, uma instituição de planejamento
familiar, em Bogotá, Colômbia e, andando com a minha Adalgisa, fui a uma praça. Ele nasceu em Caracas, Venezuela, mas morou ali. Onde ele libertou, ele
tinha casa; ali era uma branquinha, do lado da praça
de Simón Bolívar, onde havia uma estátua. E eu li na
estátua: “Abdicarei de todos os títulos”. E ele foi muita
coisa: soldado, sargento, tenente, major, coronel, general, marechal, presidente, ditador, El Libertador; ele
abdicaria de todos os títulos, Simon Bolívar, mas não
ao de bom cidadão.
Então, Augusto Botelho, nasci em 1942, na guerra.
Deus e o povo do Piauí já me deram muitos títulos. Eu
já fui Prefeito, Secretário de Saúde, Deputado, Governador por duas vezes, eleito pelo voto, e hoje represento
a grandeza do povo do Piauí aqui. E digo, aqui e agora,
que trocaria todos os títulos que tive, mas não abdicaria ao de médico, de ter sido um bom médico. É mais
honroso e mais orgulhoso do que qualquer outro.
E está aqui. Este é o quadro: ao médico, nunca
vi promoverem desﬁles, darem medalhas, honrarias,
músicas, alegrias, bodas, festas. Não! Mas se lembram
de nós na hora da dor, do infortúnio, da desgraça; aí é
que o médico entra e é lembrado, é querido, é amado
e nunca esquecido. Essa é a diferença.
E digo aqui, eu, pai da Pátria – o Senado serve
para isso. Olha, podem falar de nós, mas é com inveja.
Nós somos melhores, a melhor classe deste Brasil! E
nós estamos aqui, como eu estou e o Augusto Botelho,
como os outros vieram, não foi por acaso, não. Foi por
amor à medicina. Foi por entender as coisas.
Está lá a Organização Mundial da Saúde. Falou
o representante aqui. Reza: saúde não é apenas ausência de enfermidade ou doença; é o mais completo
bem-estar físico, mental e social. Isso é que nos atrai.
Nós não éramos desocupados, não, mas idealistas,
fazendo o bem e ganhando com honradez. É porque
o bem-estar social é combater a fome, a miséria e o
pauperismo. Isso é que nos leva. Por isso é que nós
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aceitamos ser políticos, porque estamos ﬁéis, não traímos em nenhum instante o ideal pregado pela Organização Mundial da Saúde.
Eu vivi, no meu tempo, numa Santa Casa de
Misericórdia, como muitas que existem. Estas mãos,
guiadas por Deus, salvavam um aqui e outro acolá.
Pude, como político, fazer muito, muito, muito mais.
Deus me permitiu criar pronto-socorro, criar hospitais,
criar faculdades de medicina, cirurgia. Então, isso que
nos trouxe.
Nós somos melhores. Nós, médicos, somos melhores – sou orgulhoso. E Deus foi tão bom que a
minha ﬁlha caçula está fazendo medicina. Está lá no
Rio Grande do Sul, sendo médica-residente; quer ser
dermatologista. E ela acompanhou a luta do pai. Ela
disse, em um dos meus últimos aniversários, a coisa
mais linda – ela escreve bem. Ela disse que, quando
queriam enfezá-la, bastava dizer que ela ia ser médica,
porque ela via a minha luta. A luta de todos nós. No balanço da minha casa, jogavam pessoas esfaqueadas,
que precisavam de atendimento, porque sabiam que
eu iria recolhê-las e ia levá-las para a Santa Casa. E
minha ﬁlha disse que, até 15 anos, tinha horror, mas
depois ela seguiu em frente e, hoje, está querendo ser
médica. Então, esse é o exemplo de amor, de solidariedade, de utilidade que nós temos.
Mas nós somos melhores porque somos mesmo,
Augusto Botelho! Eu pergunto a todos aí. Eu vi a Heloísa Helena ser muito clara. Ética, só nós. Qual é a
proﬁssão que tem o juramento de Hipócrates, o nosso
Pai, que já é um código de ética? Nós somos diferente,
nós somos melhores, e eu os conheço.
Este País tem muitas mazelas. Nós temos culpa?
Há pouco, fui a uma reunião da Câmara e representei o Senado pelo Dia do Médico, comemorado atrasado – deve-se estar votando o ato médico. Augusto
Botelho, sabemos as coisas, e das mazelas do Brasil,
nós temos culpa? Faça uma pesquisa quem tem mais
credibilidade. Apesar dos pesares, somos nós, médicos, e nós, médicos políticos.
Augusto Botelho, interessa-nos é a etiologia; a
febre não nos interessa, a convulsão. É a causa que
buscamos.
Adentrei a sala do Presidente que estou representando neste instante, o Presidente Sarney, e vou
amanhã representar o Congresso em Portugal. Adentrei e olhei, Augusto Botelho – vá lá: 1º Senado da
República; um quadro vale por 10 mil palavras –, olhei
os caras lá, ﬁquei olhando, ﬁquei olhando um por um.
Tirando os portugueses, eram 42 brasileiros. Atentai
bem! É um momento de reﬂexão, e o Senado serve
para isso. Eu me sinto pai da Pátria. Se Cícero dizia
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“o Senado e o povo de Roma”, eu posso dizer “o Senado e o povo do Brasil”. Augusto Botelho, dos 42: 22
eram da área da Justiça, Direito – 22! Dez militares,
Caxias; 7 da Igreja, Padre, e 2 médicos. Vinte e dois da
Justiça e dois da área do campo. Vinte e dois! “Bemaventurados os que têm fome e sede de justiça.” Tenho
em minha mente Deus dando a Moisés as leis da justiça. Ela é divina inspiração, mas é feita por homens,
interesseiros. De lá para cá, só fazem leis boas para
eles mesmos! Quanto ganha um Ministro do Supremo
Tribunal Federal? Um Desembargador? Um Juiz? Um
Defensor? Um Promotor? E Rui Barbosa disse para
eles: “Só há um caminho da salvação: a lei e a justiça”. Mas isso não é justiça, não. Ele disse que justiça
tardia é injustiça. Olha o salário dessa gente! Olha o
salário de nós, médicos, das enfermeiras, das professorinhas, dos soldados.
Ô Augusto Botelho, dois médicos; já melhorou,
pois hoje nós somos aqui seis. Tem que vir mais. Esta
é a verdade: leis boas e justas para eles.
Sei quanto ganha essa gente. Não sei quanto um
médico ganha porque os represento, aposentado.
Fiquei muito feliz: o pobre colocou-me o aposto de
Mão Santa, o que não sou. Gratidão. Eles não tinham
como pagar um médico de Santa Casa. Também não
me envergonho de nenhum ato de minha vida política.
Mas esta é uma vergonha: os salários dessa gente.
Sou aposentado no melhor nível, o federal, ﬁz concurso, cirurgião do INPS. Não sei quanto ganho, mas
é muito pouco. Não sei porque sou esperto, e Deus
foi bom para mim: estou aqui. É tão ruim, tão péssimo
que não olho nem o contracheque. Minha Adalgisa é
que olha porque sei que aquilo dá úlcera. Então, posso
morrer; e ela ﬁca viúva. É vergonhoso o que ganham.
Deus foi muito bom, e eu agradeço: estou como Senador da República.
Eu queria, neste dia e nesta hora, dar dois quadros
da minha vida que reﬂetem tudo para essa injustiça. É
um descaramento! É uma sem-vergonhice!
Olhai o salário e comparai. A professorinha!... Eu
não digo só nós, não; médicos, enfermeiros.
Mas o que eu queria dizer era o seguinte: nós
estamos aqui, e somos os melhores, desde o juramento de Hipócrates, de ética, de vergonha na cara
e de decência. Até dizem que nós somos sacerdotes!
Temos que ser sacerdotes. Mas nós enfrentamos mais
problemas. Os sacerdotes não têm ﬁlho. Alguns têm,
mas a maioria não tem. E nós temos que ter ﬁlhos, para
educá-los, a esposinha, para que ela ﬁque cheirosa, e
enfrentarmos a vida.
Mas eu quero dar um quadro para mostrar a gravidade. Ô Augusto Botelho, está aí, esse é da Justiça.
Ô Valter Pereira, a área da Justiça devia homenagear
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os sacerdotes da medicina. Valter Pereira, eu vou dar
dois exemplos.
Esse negócio de Mão Santa, eu não sou, não; não
tem nada a ver. Eu sei que não sou. Sou ﬁlho de mãe
santa. Ela era terceira franciscana. Chegado do Rio de
Janeiro, fui bom cirurgião mesmo. Bom! Muito bom! Era
o Pelé fazendo gol, Roberto Carlos cantando, D. Hélder
celebrando missa, e eu operando os pobres da minha
Santa Casa. Cheguei novinho do Rio, pude ter todos os
cursos que vocês imaginam em medicina; eu os tive.
Meu avô tinha navios, dois, botou uma indústria no Rio.
Eu estou dividindo os méritos, mas eu podia ter sido
irresponsável, rabo de burro, playboy. E fui. Então, fui
porque quis para a minha cidade. Tive proposta para
ﬁcar no Rio, quiseram foi me amarrar para... Mas eu
fui porque quis. Cidade minha, eu sonhava.
Vou dar dois exemplos. Cheguei lá, havia um médico: Dr. Cândido Almeida Athaíde. Ele fez o parto de
João Paulo dos Reis Velloso. Santa Casa... Ele nasceu
em Tutoia, ao lado de Parnaíba. Quando cheguei, ele
era o diretor da Santa Casa. Eu só queria operar. Operar é bom e operei muito. Primeiro, às vezes ganhava
dinheiro. Havia muitos institutos naquele tempo. Mas,
quando não tinha, as freiras chegavam e diziam: “Tem
cinco.” “Bota.” Porque eu ganharia experiência, prática,
que é fundamental. Então, esse Dr. Cândido - eu acho
um homem extraordinário, diretor da Santa Casa, maranhense de Tutoia - chegou e disse (não tinha ainda
nada de Mão Santa): “Francisco, olhe, eu vou ser homenageado em Tutoia, Barro Duro, no Maranhão. Lá
na cidade, tem um posto do Funrural, botaram o meu
nome. E tem um aviãozinho daqueles teco-teco, e um
pastor protestante...”
Eu acho, pensando assim, que ele era sabido,
tinha muito medo que aquilo caísse, porque, naqueles tempos, no início dos anos sessenta, não é? E ele
disse: “Você não quer ir me representar?” Eu, novinho,
vindo do Rio... Aí fui lá com o anestesista, uma freira
e o pastor, andando na ilha do Delta, por aí. Não era
nem em Tutoia, era no povoado de Barro Duro. Aí fui
lá. Vindo do Rio de Janeiro, cervejinha, churrasco e tal,
animado, com aquela mentalidade do carioca alegre,
porque eu tinha me formado lá no Hospital do Servidor
do Estado, Ipase, com o professor Mariano de Andrade
- na época, um grande cirurgião de tireóide.
Aí lá, e bebida, e tudo, é bom mesmo, cerveja,
eu, novo, e eu lá com o anestesista que eu tinha levado, também piauiense que estava no Rio de Janeiro,
trabalhava lá na Usiminas. Aí acaba a bebida, vamos
para a inauguração. Fiquei até chateado: estava tomando uma cervejinha, mas tinha que ir representar
o patrono, não é? Aí, naquela hora, é muito discurso
no Maranhão. O maranhense discursa como o quê –
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que o diga o Sarney. Começou aquele negócio, e eu
por ali... Aí um orador começou e subiu, e eu estava
representando o patrono, Dr. Cândido de Almeida Athaíde... Esse negócio de nome é chato, por isso que eu
digo que a gente diz um e esquece os outros; não vou
citar, porque a gente esquece algum. Aí ele vai, e não
se lembrou do meu nome. Aí ele disse: “E esse doutor
que está aqui, esse doutor, doutor da mão santa, que
me operou e eu estou benzinho aqui. Presidente do
sindicato. Aí ﬁcou aquilo naquela brincadeira, e depois
é que eu fui saber.
Naqueles tempos, a medicina do Piauí era muito,
muito, muito mais avançada do que a da região, porque
Getúlio Vargas colocou um interventor médico. Os outros todos eram tenentes. Aí eu, Governador do Estado,
coloquei o Estado na era do transplante. Os meninos
falavam em transplante de coração brincando. Não vou
entrar em detalhes. Mas é isso. O interventor era médico, os outros todos eram tenentes. Então, houve um
avanço. Teresina tem quatro faculdades de medicina.
Mas aí eles iam para Parnaíba, eles iam na rede; não
tinha estrada, a de Tutoia. Entravam na Santa Casa
dois caboclos, a rede amarrada num pau, as freiras não
iam chamar o velho, não iam chamar o Dr. Cândido, e
eu ia. Sei que ﬁcava só na brincadeira. Aí chegavam,
queriam se operar com o Dr. Cândido, laureado. “Não
– a freirinha –, ele está cansado, tem um médico novo,
das mãos santas”. Aquilo foi entrando.
Mas eu quero dizer, para chamar esta história
toda: esse médico Cândido Athaíde, maranhense, simboliza todos de que estou contando esta história. Esse
médico fez o parto de João Paulo dos Reis Velloso e
o meu próprio. Eu, menino, era metido, queria ser goleiro, quebrei no gol, depois outro, ele botava gesso.
Fui criado assim. Esse médico... Deus me fez Governador do Piauí . Eu me lembro, Senador Augusto Botelho, que ele tinha 94 anos! Aí havia aquela Comenda Grã-Cruz Renascença. Eu, Governador, chamei
ele, taquei no peito do Dr. Cândido, ele era cabecinha
branca, como o Paulo Barros, que era ginecologista e
me ensinou ginecologia. Aí taquei a medalha no peito
do Dr. Cândido e botei para ele agradecer. Noventa e
quatro anos! Aí ele morreu “emedalhado”, Diretor da
Santa Casa. Na véspera, ele tinha operado. Noventa
e quatro anos! Essas ﬁguras raras, como Niemeyer,
que está com mais de cem.
Por que o Dr. Cândido, que digo aqui, trabalhava?
Porque era um homem de dignidade e vergonha. As
aposentadorias são isso. E ele se mantinha, porque,
com noventa e tantos anos, somos obrigados a traba-
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lhar. E esses homens da Justiça não vêm isso; e, geralmente, todos com o rabo preso, votam ligeiro.
Hoje, concluo: ele trabalhava com 94 anos, porque somos médicos.
Vou dar outro exemplo, para acabar: tinha um médico, Dr. João Silva Filho, irmão de Alberto Silva, que
foi dez vezes prefeito da minha cidade. Uma, ele me
ganhou; eu, novinho, ele merecia ganhar, e é honroso.
Em política, a gente não pode perder a dignidade e
a vergonha. Já ganhei eleições, perdi, e Rui Barbosa
perdeu muito mais do que eu e está ali, no pedestal
ali, com todo mundo olhando.
Então, Deus me permitiu. Eu, novo; ele, candidato; eu, governador do Estado. Ele teve um câncer na
garganta. Augusto Botelho, esse homem foi para São
Paulo; e vocês sabem como a medicina hoje é cara e
complicada. E esse que tinha me derrotado, Dr. João
Silva Filho, um exemplo, um símbolo, irmão de Alberto
Silva, que foi Senador. Mário Couto se ofereceu, uma
preferência, ele quis um particular, porque era amigo
dele. Fiquei calado. Mário Couto foi decente e arrumou
tudo. Augusto Botelho, estou no Palácio do Governo,
quando o ﬁlho dele, João Silva Neto, que era suplente de Deputado Estadual, meu adversário, telefona,
chorando, dizendo que o pai dele ia ser posto para
fora do hospital - vocês sabem que a medicina está
boa para quem tem dinheiro, está boa para quem tem
plano de saúde.
Pronto, está aqui a vergonha! Por isso é que não
deixo a Adalgisinha... Sabem quanto é a minha aposentadoria? - Deus é bom para mim, não estou reclamando; um quadro vale por dez mil palavras. Francisco
de Assis de Moraes Souza; não tem Mão Santa, não.
Luiz Inácio, Luiz Inácio: olhe para cá! Tem um bocado
de desconto. Maio de 2009: R$2.136,39.
Este é um País injusto! Não tem melhor do que
nós, médicos. Os Candido Athayde, de vergonha! E
esse Dr. João Silva Filho... Ainda hoje recebo processo.
Aí, o ﬁlho telefonou que iam botar para fora. Papaléo, telefonei para o Dr. Paulo Ayres, na cidade de
Natal, Secretário de Saúde. “Vá direto lá para o serviço do Oswaldo Cruz, porque querem...” O homem deu
dinheiro para o depósito, mas acabou. Estava com
câncer. Aí, dá aquelas complicações: médico, ﬁcha,
etc. “Vá lá, Sr. Secretário, e diga para o doutor que sou
médico, que assumo tudo.” Aí, mandei pagar – eu, não;
o Estado, mas teve meu poder, acho, de Governador.
Um homem que serviu à medicina. Era parteiro,
uma homenagem. Fez o parto do meu primeiro ﬁlho –
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foi R$260 mil a conta; eu tinha sido prefeito. Isso é o
quadro do médico.
Outro dia, o Tribunal de Contas me chamou, para
me justiﬁcar. É, Papaléo! “Mas você podia ter dado um
jeito!” “Que jeito, rapaz? O jeito foi esse! Um homem
que foi da minha cidade, até meu adversário, mas foi
o homem mais honrado, mais digno, ganhou e tal!”
“Mas você podia ter ajeitado!” “Que ajeitado, rapaz?
Pode tacar o pau aí!”
Então, é isto: ele foi dez anos prefeito da minha
cidade, uma ﬁgura humana extraordinária. O irmão dele
era o Alberto Silva, mais novo - está ouvindo, Augusto
Botelho? -, que você considera.
Então, somos melhores mesmo, somos mais decentes. E o País todo sabe disso. Temos que fazer é
uma leizinha para frear esses que fazem lei boa e justa
só pra eles! E o País sabe dessa verdade.
Quem foi melhor do que Juscelino Kubitschek de
Oliveira? Bem daqui, humilhado, cassado. Quem foi na
política tão nosso?
Este é o convite que faço para os colegas médicos: virem aqui e melhorar. Acredito nos que se entregaram à Medicina.
Mas está aqui. Papaléo já pediu um aparte e já
vou dar. Provento básico: R$2.136,00 Tem anuênio e
não sei mais o quê, o total chega a R$3.011,00. Quarenta e três anos de Medicina. Deus é bom, e estou
aqui, mas imaginem se eu tivesse tido um derrame.
Como ia sofrer a Adalgisinha para segurar isso, para
multiplicar.
E aí a gente vê esses aloprados imorais assaltarem a Pátria. Luiz Inácio, Vossa Excelência tem assinado muito DAS-6. Estou aqui é para ensinar, ensinar,
ensinar. Estou é para isso. Já estou satisfeito.
Papaléo, eu não sei a sua prefeitura, mas o Governo de Estado tem DAS-1, 2, 3 e 4. Eu tive e nomeei.
O Federal tem 5 e 6. Luiz Inácio, faça uma reﬂexão.
Esses aloprados que estão aí entraram pela porta larga – que está na Bíblia – da facilidade, da falcatrua, da
malandragem. Não pela porta estreita, como médico,
estudando, se sacriﬁcando. Eles ganham R$10.548,00.
Assinou o Luiz Inácio, e já entrou. Não por mim.
Então, este País não vai bem. Este País é da
injustiça.
Papaléo, médico, que admiro muito, com a palavra.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Muito obrigado, Senador Mão Santa. Quero aqui testemunhar
sua participação ativa na nossa tribuna do Senado
Federal; e, hoje, mais uma vez, fazendo uso da palavra, para participar desta justa homenagem à Fede-
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ração Brasileira das Associações de Ginecologia e
Obstetrícia. É uma justa homenagem, porque V. Exª,
assim como o Senador Augusto Botelho, conhecem
muito bem o que esses proﬁssionais dessas especialidades fazem para a saúde pública do nosso País.
Aproveitando suas palavras, seu discurso, como homem sábio, culto, que leva ao povo, de maneira culta
e simples, o assunto que quer levar, como, por exemplo, na homenagem que faz hoje, quero me somar a
V. Exª e dizer, Senador Mão Santa, que, realmente,
precisamos evoluir. Não quero deixar aqui de reconhecer – não vou deixar de reconhecer – o esforço do
Governo, porque temos um Ministro da Saúde que,
realmente, acredito que todos respeitamos, pela sua
retidão, pela sua imparcialidade político-partidária.
E vejo que ele tem um único partido, que é o partido
da saúde. Tem suas diﬁculdades? Tem, sim; mas está
fazendo o que pode. Agora, o que nós não podemos
é deixar de buscar, com muita ânsia, a aprovação da
nossa regulamentação dos recursos, principalmente
dos recursos destinados obrigatoriamente à saúde,
através da Emenda nº 29. Disso nós precisamos. Nós
precisamos porque nós não podemos ter um Município como, por exemplo, Vitória do Jari, cujo prefeito,
Sr. Luiz Beirão, está aqui presente com os nove Vereadores daquele Município, em busca de apoio aqui
no Senado Federal, junto ao Presidente do Senado.
Amanhã nós vamos ao Calha Norte pedir apoio para
poder, num esforço hercúleo, manter a saúde lá no
Município. Nisso o Estado deveria dar mais assistência – eu quero reconhecer isso –, a Emenda 29 atribui
competência ao Município, ao Estado e ao Governo
Federal de repasses orçamentários ﬁxos. Nós não
podemos fazer com que funcione a saúde de uma
maneira ﬂuente, boa para assistir àqueles pacientes,
se tudo ﬁca nas costas do pobre do prefeito, tirando
um dinheirinho daqui, um dinheirinho dali para tentar
manter os proﬁssionais atendendo, Dr. Tite, porque
realmente é uma tristeza isso. E as testemunhas estão
aqui: os nossos nove Vereadores com o Sr. Prefeito.
Eu quero agradecer a todos eles pela conversa que
tivemos ainda há pouco em prol de um Município: o
de Vitória do Jari. Então, Senador Mão Santa, acredito
que lá eles estão sem especialistas em ginecologia e
obstetrícia. É um Município que realmente é um município... Pronto! Um dos 16 Municípios do Estado do
Amapá. Então, é o momento para fazermos um apelo
para que, como se diz normalmente, as autoridades
competentes, excluindo o Prefeito, que já está atuando competentemente, venham a assumir suas responsabilidades com a saúde pública dos Municípios,
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principalmente aqueles mais carentes ﬁnanceiramente
falando, como é o Município de Vitória do Jari. Parabéns a V. Exª, parabéns à Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e quero
dizer que, cada vez que nós fazemos uma homenagem a uma instituição da saúde, nós estamos homenageando todos aqueles que fazem a saúde neste
nosso Brasil. Muito obrigado.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Incorporo as
palavras do Papaléo, que também é um dos nossos,
mas eu citei dois médicos, e o terceiro, quis Deus,
está aí. Árvore boa dá bons frutos. Sílvio Botelho se
desgarra lá do mundo civilizado e se mete no meio da
selva para fazer medicina, ginecologia e obstetrícia.
A primeira maternidade. Árvore boa dá bons frutos.
Está aí o ﬁlho.
Eu queria, com esses três quadros, mostrar a
luta. E morreu novo, mas de trabalhar: 61 anos. Eu
citei dois envelhecidos, que chegaram à velhice, com
diﬁculdades, mas com a grandeza do ideal de ser médico. E aqui nós falamos em Deus. Bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça. Belo discurso de
Cristo. O Pai-Nosso, em um minuto, a gente sai daqui
aos Céus. Mas o Cristo se tornou grande, grande, grande, grandioso quando ele se portou como médico. Só
os discursos dele não nos teriam atraído. Foi quando
ele fez cego ver, limpou os corpos dos leprosos, tirou
o demônio dos endemoniados, fez surdo ouvir, mudo
falar, aleijado andar; alimentou os famintos. Aí, Jesus
tornou-se grandioso. Fé sem obra já nasce morta.
Quando ele fez de suas obras ações de nós, médicos:
Lázaro, levanta-te! Nós não tivemos esse poder, mas
nos inspiramos.
Eu queria, então, para encerrar, dizer o seguinte:
vamos daqui, certos e convictos de que nós somos os
melhores, e o País sabe disso. Nós temos ética, vergonha na cara, decência, solidariedade...
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª
me concede um aparte antes de terminar o seu pronunciamento?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Osvaldo
Sobrinho, esse extraordinário Senador, que veio do
Mato Grosso.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Senador
Mão Santa, na verdade, o pronunciamento que V. Exª
faz aqui, para mim, já é costumeiro ouvir, porque, todos
os dias, o senhor fala sobre médico e sobre medicina
aqui. Eu nunca vi ninguém tão convicto do que fala e
do que prega como V. Exª. Sempre, em todos os seus
pronunciamentos, no começo, no meio ou no ﬁm, V.
Exª defende a classe dos médicos, falando do trabalho
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sério e competente que eles fazem neste Brasil afora,
falando da sua luta, desde a escola de medicina até
quando voltou para o Piauí, dando àquele povo assistência necessária e, por isso, recebeu o nome de Mão
Santa. Mão Santa é aquele também que sabe dar e
receber; Mão Santa é aquele que sabe valorizar sua
classe e sabe os conceitos que essa classe tem, ao
longo deste Brasil todo. E quanto mais distante for o
Brasil, mais perto está o médico daqueles que mais
necessitam. Portanto, a V. Exª sempre trouxe para
cá essa luta, essa lembrança; sempre aqui defendeu
ardentemente essa teoria, eu quero me congratular,
dizendo que não é só porque é uma sessão especial,
mas V. Exª, quase todos os dias – e eu estou aqui
sempre para ouvi-lo – defende os médicos, porque
sabe da grandeza, do trabalho, do sacerdócio que eles
exercem por este Brasil afora. Mais uma vez, ﬁco feliz
de aparteá-lo, porque apartear V. Exª é fazer justiça ao
seu trabalho, a sua luta, a sua coerência com o seu
dia a dia de trabalho. É difícil ver um homem público
com a obstinação de V. Exª naquelas convicções que
prega, aquelas em que V. Exª acredita de verdade. Eu
o parabenizo, mais uma vez. Estou feliz, porque, na
verdade, são poucas as pessoas. Às vezes se fala de
um assunto aqui, de outro assunto ali, outro assunto
lá, mas nunca se ﬁxa naquilo que na verdade sabe
que é verdadeiro. E V. Exª faz isso todos os dias, aqui.
Portanto, para os médicos que aqui estão e os que
nos ouvem por este Brasil afora, quero dizer que o
Senador Mão Santa é um dos homens que verdadeiramente, aqui nesta Casa, sempre, sempre mesmo,
defenderam essa categoria, que é, indiscutivelmente,
a mão de Deus dando condições aos homens de sobreviver. Parabéns!
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Incorporamos
as palavras de Osvaldo Sobrinho ao nosso pronunciamento. E, para encerrar, eu queria dizer assim: não
bastasse ainda Lucas, o Evangelista. E este País tem
certeza. Como eu comecei, relembramos que, de 42,
mais da metade, 22 eram da área da justiça e do direito. E Rui Barbosa disse que só tem um caminho e
uma salvação: a lei e a justiça. Eu digo que só tem um
caminho e uma salvação: quando a essas leis, aqui no
Brasil nós tivermos um Congresso como foi no passado, em que mais da metade for ligada e comprometida
com a saúde.
E ó Deus, ó Deus faça-me... E eu digo como
Castro Alves, no Navio Negreiro, vendo o sofrimento e a injustiça dos escravos: Ó Deus, onde estais?
Ó Deus, faça que a saúde no Brasil seja como o sol:
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igual para todos. E abençoe os nossos médicos e médicas do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.
Os Srs. Senadores Valdir Raupp e Flexa Ribeiro
discursos à Mesa, para serem publicados na forma do
disposto no art. 203, combinado com o art. 210, inciso
I e §2º, ambos do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, para bem desempenhar suas atribuições
constitucionais, cabe ao Senado da República, além
de trabalhar com aﬁnco e competência em suas atividades essenciais, estabelecer canais de diálogo
com a sociedade, um saudável intercâmbio que só
tem a contribuir para o bom desempenho da atividade legislativa.
É por isso que promovemos debates e audiências
públicas, que recebemos em nossos gabinetes representantes dos mais diversos interesses da sociedade
organizada. E é por isso também que realizamos homenagens como a de hoje, oportunidades sem igual
para a construção de pontes e para o estreitamento
das relações entre Parlamento e sociedade, entre representantes e representados.
É nesse espírito que comemoramos, no período
do expediente desta sessão deliberativa de hoje, o
cinquentenário de fundação da Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO, instituição que congrega as entidades dos
médicos ginecologistas e obstetras dos 26 Estados da
Federação e do Distrito Federal.
A comemoração foi proposta pelo médico, amazônida e brilhante Senador Augusto Botelho, que tão
bem representa o Estado de Roraima nesta Casa. Parabéns ao colega Augusto Botelho por mais esta iniciativa
entre as muitas que sempre toma e que engrandecem
cada vez mais o Senado da República!
Desde sua fundação, em 30 de outubro de 1959,
durante a Jornada Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia ocorrida em Belo Horizonte, a Febrasgo tem-se
destacado pela defesa da proﬁssão e dos inúmeros
aspectos éticos – muitos deles delicados, diga-se de
passagem – que permeiam o seu exercício. Além disso,
mantém intercâmbio com diversas entidades médicas
nacionais e estrangeiras e promove inúmeros eventos
cientíﬁcos, responsáveis pelo aperfeiçoamento e pela
atualização proﬁssional de diversos ginecologistas e
obstetras.
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A importância da Febrasgo cresce à medida que
aumentam os desaﬁos impostos pela capilarização
da saúde pública, responsável por incluir milhares de
famílias nas redes estatais de assistência médicohospitalar.
A despeito dos inúmeros avanços que temos
conquistado nos últimos anos, é imperioso aﬁrmar
que ainda há muito que melhorar em termos de saúde
pública no Brasil. O atendimento ainda é precário e a
infraestrutura da rede hospitalar estatal compromete
a qualidade da assistência à saúde.
No último dia 18 de outubro, comemoramos o Dia
do Médico, ocasião que nos remete a uma reﬂexão
sobre a necessidade de valorizarmos cada vez mais
esse proﬁssional tão presente no dia a dia das pessoas, especialmente da população mais pobre.
Aos ginecologistas e obstetras, nossos cumprimentos pela passagem do Dia do Médico e também
pelo jubileu de ouro da Febrasgo. Ao Dr. Nilson Roberto
de Melo, Presidente da instituição, nossos parabéns,
extensivos a todos os demais proﬁssionais que integram a estrutura da Febrasgo e de todas as entidades
que ela congrega.
Muito obrigado pela atenção!
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a qualidade de vida e o bem-estar de
uma sociedade dependem fundamentalmente da
seriedade e da competência com que se elaboram e
se executam suas políticas públicas; mas ainda que
sucessivos governantes e servidores públicos tenham
esses cuidados, as metas estabelecidas diﬁcilmente
serão atingidas se não houver uma correspondência da própria sociedade, por meio das associações
comunitárias, instituições ﬁlantrópicas, sindicatos
e demais entidades representativas das categorias
proﬁssionais.
É o caso, por exemplo, do setor de saúde. Sabemos todos que a assistência pública à saúde, em
nosso País, é muito precária: a ação preventiva é deﬁciente, os recursos são desviados ou mal aplicados,
os doentes se amontoam nos corredores dos ambulatórios e hospitais, em busca de uma consulta ou de
uma cirurgia. Os índices que medem a saúde da população revelam uma situação lastimável. Imaginem
as senhoras e os senhores como seria o cenário da
saúde no Brasil se não pudéssemos contar com a ação
espontânea e desprendida de numerosas organizações, inclusive de proﬁssionais da área, que se preocupam permanentemente em contribuir para melhorar
os índices sanitários, para conscientizar a população
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sobre a prevenção das doenças e para aprimorar o
atendimento médico-hospitalar.
Entre essas instituições situa-se a que hoje homenageamos nesta Casa, pelo transcurso do seu cinqüentenário, a ocorrer no próximo dia 30. Fundada em Belo
Horizonte, em 30 de outubro de 1959, a Federação das
Associações de Ginecologia e Obstetrícia – FEBRASGO – reúne hoje, em suas 27 representações estaduais, quase vinte mil especialistas. Ao longo desses 50
anos, tem desempenhado um papel importantíssimo
no aprimoramento dos médicos ginecologistas e obstetras, e promovido campanhas e eventos diversos –
não raro em parceria com autoridades sanitárias – para
melhorar a saúde da mulher brasileira.
A preocupação da Febrasgo com o aprimoramento
do seu quadro de associados ﬁca patente, por exemplo,
na atuação da Coordenação de Ensino e Avaliação.
Essa coordenação tem o objetivo de implementar estratégias para que a formação e a avaliação em Ginecologia e Obstetrícia sejam feitas com a qualidade que
se exige de um proﬁssional que vai atuar na especialidade. Para isso, a coordenação procura deﬁnir metas de
qualiﬁcação, acompanhar as instituições responsáveis
pelo treinamento dos futuros especialistas, estabelecer
estratégias de avaliação dos conhecimentos e orientar
o trabalho das comissões executoras.
O compromisso da Febrasgo com a saúde da mulher brasileira ﬁca evidenciado, também, em parcerias
como o acordo ﬁrmado pela instituição com o Ministério da Saúde para implementar a Política de Atenção
Integral à Saúde da Mulher e a Política Nacional de
Direitos Reprodutivos. Um dos focos desse acordo é
a ampliação da assistência obstétrica na Amazônia
Legal e no Nordeste, buscando, assim, reduzir as desigualdades naquelas regiões.
Como se sabe, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil assumiu no ano 2000, como parte
dos Objetivos do Milênio, o compromisso de reduzir a
mortalidade materna em até 75% até o ano de 2015.
Infelizmente, essa meta ainda está longe de ser cumprida, ainda que alguns progressos tenham sido registrados. Entre 1997 e 2005, o índice de mortalidade
materna caiu de 61,2 para 53,4 óbitos por cem mil
nascidos vivos, e 73,6% dessas mortes decorreram
de causas diretas, ou seja, aquelas relacionadas com
complicações surgidas durante a gestação, o parto
ou o puerpério.
Outro grave problema do setor, que é também uma
preocupação da Febrasgo, é o alto índice de cirurgias
cesarianas em nosso País. A Organização Mundial de
Saúde sugere que esse índice não vá além de 15%
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dos partos, mas a taxa, no Brasil, é de 28% nos partos
feitos pelo Sistema único de Saúde e até 80% entre
as mulheres atendidas por planos de saúde.
Recente levantamento – feito pela pesquisadora
Ana Cristina Tanaka em onze municípios brasileiros –
revelou que a taxa de mortalidade por cesariana foi
3,7% maior do que a anotada em partos normais. Paradoxalmente, há casos de mulheres pobres para as
quais a cesárea é recomendada, e que, no entanto,
não têm acesso a esse procedimento, como é o caso
das mulheres que habitam a ilha do Marajó, em meu
querido Estado do Pará.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o médico
ginecologista e obstetra lida diretamente com a saúde das pessoas nos seus momentos decisivos e nas
suas funções mais signiﬁcativas: o nascimento e os
primeiros dias de vida do bebê; a saúde da gestante
e da parturiente e a faculdade da reprodução humana. Por tudo o que vem fazendo em favor da saúde da
mulher e das novas gerações de brasileiros, associome aos demais colegas na homenagem que prestamos à Febrasgo, desejando que essa instituição longeva, nos seus 50 anos de bons serviços prestados
à categoria e à sociedade brasileira, continue, como
sempre, respeitável, vigorosa e merecedora da nossa admiração.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Declaro a sessão suspensa por cinco minutos
para que depois continue a sessão normal da Casa.
(Suspensa a sessão às 15 horas e 58
minutos, reabre às 16 horas e 3 minutos.)
O Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Estamos no Senado da República do Brasil. Esta é a
continuação da sessão deliberativa ordinária de 20 de
outubro de 2009. A primeira parte da sessão foi uma
comemoração pelo Cinquentenário da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia
– Febrasgo, por solicitação do Senador Augusto Botelho. Esta é a segunda parte desta que é a 3ª Sessão
Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura.
O painel assinala a presença de 41 Senadores
na Casa.
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.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 162, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, comunicando a aprovação em caráter
terminativo dos Projetos de Decreto Legislativo nºs
158, 159, 172, 173, 175, 178, 233, 238, 307, 314, 316,
317, 333, 334, 335, 340, 341, 343, 350, 354, 366, 369,
416, 421, 424, 442, 449, 450, 451, 453, 454, 457, 465,
472, 512, 513, 518, 521, 533, 540, 544, 553, 557, 558,
565, 580, 593, 615, 619, 625, 631, 647, 650, 684, 690,
691, 702, 705, 709, 728, 751 e 774 de 2009.
Nos termos do art. 91, inciso III, do Regimento
Interno, combinado com a Resolução nº 3, de 2009,
do Senado Federal, ﬁca aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que as matérias sejam
apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o ofício recebido:
Of. nº 162/2009 – CCT
Brasília, 14 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
NESTA
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia,’ Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos: 158,159,172,173,175,178,233,238,307,314,31
6,317,333,334, 335, 340,341,343,350,354,366,369,41
6,421,424,442,449,450,451,453,454,457,465,472,512
,513,518,521,533,540,544,553,557,558,565,580,593,
615,619,625,631,647,650,684,690,691,702,705,709,7
28,751,774 de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.830, de 2009, da
Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela
apresentação do Projeto de Resolução nº 68, de 2009
(MSF 209/2009), que autoriza o Estado do Ceará a
contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento, no valor de até quarenta e seis
milhões de dólares dos Estados Unidos da América
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A proposição ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.831, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
conclui pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2007, de autoria do Senador Gerson
Camata, que altera a Lei nº 9.807, de 13 de julho de
1999, para estender o benefício da redução de pena
aos condenados presos que colaborarem com investigação policial ou processo criminal.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a ﬁm de ser declarada prejudicada, nos
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto
de Lei da Câmara nº 73, de 2009 (nº 2.592/2003, na
Casa de origem, do Deputado Max Rosenmann), que
altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, para
dispor sobre a cooperação institucional entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e instituições de
ensino universitário e de pesquisa mantidas pelo poder
público e organismos internacionais com os quais o
Brasil tenha acordos de cooperação técnica.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão competente, o Projeto vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de 2007
(nº 2.280/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico
e Cultural de Corumbá – Acodac para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 297, de 2007
(nº 119/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Paraíba
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Santa Teresinha, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 88, de 2008
(nº 482/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Rádio Comunitária Cristo Rei – ARCREI
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para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Várzea Grande, Estado de
Mato Grosso;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de 2009
(nº 978/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Dom José Heleno para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 151, de 2009
(nº 1.001/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural, Esportiva e Protetora do Meio
Ambiente de Ladainha para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ladainha,
Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 169, de 2009 (nº
519/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária do Rio Munim para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Axixá,
Estado do Maranhão;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 170, de 2009 (nº
536/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
de Desenvolvimento Comunitário de Centro do
Guilherme para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Centro do Guilherme,
Estado do Maranhão;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2009
(nº 539/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural do Povoado Pacas para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pinheiro, Estado do Maranhão;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 203, de 2009 (nº
910/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária do Município de Uruçuca – Acmur
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Uruçuca, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 221, de 2009 (nº
998/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Rádio Coroa Vermelha para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Cruz de Cabrália, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2009
(nº 1.058/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à RGR –
Rede Goiana de Rádio Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
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quência modulada na cidade de Nova Veneza,
Estado de Goiás;
Projeto de Decreto Legislativo nº 237, de 2009
(nº 1.063/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM
Mania Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Goianira, Estado de Goiás;
Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de 2009
(nº 1.096/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária de Boa Vista do Tupim
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Boa Vista do Tupim, Estado
da Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 256, de 2009
(nº 951/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Portal do Oeste FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Ibotirama, Estado da Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 271, de 2009
(nº 1.074/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Sistema
Plug de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Bom Jesus, Estado do Rio
Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 279, de 2009
(nº 1.087/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Prado Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Antônio Prado, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 281, de 2009
(nº 1.091/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Oeste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Iporã
do Oeste, Estado de Santa Catarina;
Projeto de Decreto Legislativo nº 284, de 2009
(nº 1.098/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Acavi
– Associação Cultural Comunitária Amigos de
Videira para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Videira, Estado de
Santa Catarina;
Projeto de Decreto Legislativo nº 285, de 2009
(nº 1.099/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária de Difusão Sul de Nonoai para executar serviço de radiodifusão co-
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munitária na cidade de Nonoai, Estado do Rio
Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 289, de 2009
(nº 1.109/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Alto
do Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 291, de 2009
(nº 1.119/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Rádio Comunitária de Promoção Social
de Canudos para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Canudos, Estado
da Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de 2009
(nº 1.124/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Nova Dimensão de Radiodifusão
para o Desenvolvimento Cultural e Artístico para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Barra do Choça, Estado da Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 301, de 2009
(nº 1.133/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação do Movimento de Radiodifusão Renascer
de Campo Novo – RS para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Campo
Novo, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 309, de 2009
(nº 852/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de São Domingos do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 310, de 2009
(nº 917/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Rádio Vinhedos para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do
Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 311, de 2009
(nº 1.103/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Muçum
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Muçum, Estado do Rio Grande
do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 315, de 2009
(nº 1.154/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
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ção Comunitária da Rádio Studio de Curiúva para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Curiúva, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo no 323, de 2009
(no 1.169/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Artística e
Cultural de Santa Carmem MT – Arcasca para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Carmem, Estado de Mato
Grosso;
Projeto de Decreto Legislativo no 325, de 2009
(no 1.200/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Rádio Terra FM de
Ribeirão Cascalheiras para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão
Cascalheiras, Estado de Mato Grosso;
Projeto de Decreto Legislativo no 330, de 2009
(no1.240/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Moreira Sales para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Moreira
Sales, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo no 331, de 2009
(no 1.242/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural, Artístico e Social de Cornélio Procópio para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo no 339, de 2009
(no 1.263/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à San
Marino Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 347, de 2009
(nº 815/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Defesa dos Cidadãos
Castanheirenses – Acodec para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Castanheiras, Estado de Rondônia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 353, de 2009
(nº 1.112/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de São Jorge para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Jorge, Estado do Rio Grande do Sul;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 411, de 2009
(nº 1.215/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Amigos de São
Nicolau para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Nicolau, Estado
do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 414, de 2009
(nº 1.225/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Renascer Rádio
FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa da Prata, Estado de
Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 440, de 2009
(nº 1.355/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Amazônia
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Almeirim, Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 459, de 2009 (nº
838/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Armação dos
Búzios Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Armação de Búzios, Estado do
Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 460, de 2009
(nº 936/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Monsenhor David para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Coluna, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 463, de 2009
(nº 1.022/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Nova Catuji – FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Catuji, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 467, de 2009
(nº 1.174/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Ipê
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Arcos,
Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 515, de 2009
(nº 1.195/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural e Educativa de Araxá
– Aceca para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 516, de 2009
(nº 1.220/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação da Emissora Segredo FM para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do
Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 517, de 2009
(nº 1.224/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento e Integração Comunitária Nova Casa Verde para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 525, de 2009
(nº 1.319/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Prefeitura da Cidade do Recife para executar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 529, de 2009
(nº 1.334/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação Comunitária Iaras FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Iaras, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 548, de 2009
(nº 1.360/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Garrafão
do Norte – ARCGN para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Garrafão
do Norte, Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 562, de 2009
(nº 1.178/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Ultra
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Jesus
do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 573, de 2009
(nº 453/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Sociedade Cultural e Desportiva Vicentina (S.C.D.V.) para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Vicente, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 574, de 2009
(nº 1.324/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio SP-Um Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Diadema, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 579, de 2009
(nº 1.401/2009, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que outorga permissão à Sociedade de Radiodifusão Antonelli e Alves Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Itápolis, Estado
de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 603, de 2009
(nº 1.527/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Alcantil
– ARCAL para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Alcantil, Estado da
Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 614, de 2009
(nº 831/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural para o Progresso e Bem Estar da
Comunidade de Tabatinga para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Maranguape, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 616, de 2009
(nº 1.491/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Três
Climas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Icapuí, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 646, de 2009 (nº
443/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Cultural de Difusão Comunitária de Rio Tinto para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rio Tinto, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 668, de 2009
(nº 1.305/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Fundação Cultural Professora Anália Rodrigues para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itaporanga, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 669, de 2009
(nº 1.390/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à AMG
Publicidade e Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Sapezal, Estado do
Mato Grosso;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 681, de 2009
(nº 1.465/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Beneﬁcente e Assistencial do Combinado para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Combinado, Estado
do Tocantins; e
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 692, de 2009
(nº 1.551/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Espírito
Santo para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Bento do Una, Estado de Pernambuco.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, Aviso do Ministro de Estado da Justiça
que passo a ler.
É lido o seguinte:
– Nº 2.152, de 15 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 1.047, de
2009, de autoria do Senador João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
As informações foram encaminhadas, em cópia, ao
Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
Memo GSCB nº 10-335/2009
Brasília, 19 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Tendo em vista minha designação pela Representação Brasileira do Mercosul para comparecer à
Reunião do Parlamento do Mercosul, na cidade de
Montevidéu – Uruguai, durante os dias 19 a 20/10
próximo, dirijo-me a Vossa Excelência com o objetivo precípuo de informar o não comparecimento
à Reunião, motivado por compromissos políticopartidários a serem cumpridos em Brasília/DF na
mesma data.
Respeitosamente, – Cristovam Buarque, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
expediente que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.395, DE 2009
Requer Voto de Pesar pelo falecimento da cantora Mercedes Sosa, ocorrido em
Buenos Aires.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218, VII, do Regimento Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos Anais do Senado, Voto
de Pesar pelo falecimento da cantora Mercedes Sosa,
ocorrido em Buenos Aires, no último dia 4.
Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja levado ao conhecimento do povo argentino, por intermédio
do Embaixador Juan Pablo Lohlé.
Justiﬁcação
Peronista na juventude, Mercedes Sosa, com sua
personalidade marcante, tornou-se conhecida como
ativista política de esquerda, mantendo essa postura
na época do governo de Carlos Menem, quando se manifestou sua forte opositora, tendo, mais recentemente,
apoiado a eleição do ex-Presidente Néstor Kirchner.
A ação sociopolítica da cantora foi reﬂetida no seu
repertório interpretado, a ponto de inﬂuenciar, no Brasil, renomados artistas, a exemplo de Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Chico Buarque, entre outros, tornando-se,
assim, personalidade de relevo na vida política internacional, mormente quando buscava combater com
suas canções/protesto a desigualdade social.
“La Negra” inﬂuenciou minha geração pelo inconformismo com a pobreza, opressão e injustiça que grassavam
na nossa América, fazendo-se um ícone na luta contra a
ditadura instaurada em 1976 na Argentina, exemplo de
resistência projetado para os brasileiros que, como eu,
não aceitada os grilhões do regime castrense.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Marconi Perillo, PSDB/GO.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará os votos solicitados.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.396, DE 2009
Requer VOTO DE APLAUSO pela matéria “PT Pune Liberdade de Expressão”,
de autoria do doutor CARLOS ALBERTO
DI FRANCO, publicada no jornal O Popular,
de 05/10/2009.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário,
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que seja consignado, nos Anais do Senado, VOTO
DE APLAUSO pela matéria “PT Pune Liberdade de
Expressão”, de autoria do doutor CARLOS ALBERTO DI FRANCO, publicada no jornal O Popular, de
05/10/2009.
Justiﬁcação
“Será que o PT decidiu enfrentar as consequências do pragmatismo aético que transformou as antigas
bandeiras partidárias num trapo rasgado e sujo? Será
que suas lideranças tiveram um choque de nostalgia
ética e resolveram tirar os esqueletos do armário e
encarar de frente a sucessão de escândalos (basta
pensar no mensalão) que mancharam importantes
lideranças do partido?” Essas duas perguntas contidas no texto, por si só, dão a dimensão da importância
da liberdade de expressão que nos assegura a Carta
Constitucional.
Punir os deputados federais Luiz Bassuma (BA)
e Henrique Afonso (AC) por suas manifestações em
defesa da vida é retroceder aos vividos anos de chumbo tão combatidos com veemência das tribunas das
Casas do Congresso Nacional.
A matéria, muito além de uma opinião do doutor
Carlos Alberto Di Franco, é um alerta para que não
retornemos ao regime ditatorial, em que as mordaças
e os calabouços são meios de silenciar as atrocidades
daqueles que se revelam fracos, ainda que se achem
fortes porque escudados no poder que detêm. Não deu
certo no passado, não dará certo nos dias atuais.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Marconi Perillo, PSDB/GO.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O requerimento lido vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.397, DE 2009
Requeiro Voto de Aplauso às Organizações Globo pela realização do projeto
“Criança Esperança”.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso às Organizações Globo, pelo projeto “Criança Esperança”, que
desde 1986 promove os direitos das crianças e adolescentes do Brasil.
Justiﬁcação
Ao idealizar o “Criança Esperança”, as Organizações Globo conseguiram beneﬁciar, nesses 23 anos,
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mais de quatro milhões de crianças e adolescentes em
todo o país. O projeto foi recentemente reconhecido
pela Unesco como um modelo de programa ﬁlantrópico,
que também engloba tecnologia social bem aplicada.
Até hoje, o “Criança Esperança”, com a colaboração
de toda a sociedade brasileira, já conseguiu arrecadar
recursos equivalentes a quase R$200 milhões, que são
aplicados em projetos de educação e cultura.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro-Vice-Presidente do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará os votos solicitados.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.398, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com art. 217 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro
da Defesa, Nelson Jobim, e, por seu intermédio, ao Senhor Murilo Marques Barboza, Presidente da Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, a
remessa das cópias dos processos licitatórios e contratos
para distribuição de espaços a lojas nos aeroportos.
Justiﬁcação
O presente requerimento estriba-se em informações de que a Procuradoria Geral da República montou
uma força-tarefa para investigar loteamento dos aeroportos para a instalação de lojas e restaurantes.
Ações abertas em diferentes unidades da Federação acusam a estatal de favorecer empresas que
ocupariam pontos privilegiados nos terminais sem disputar licitações ou graças a editais direcionados para
eliminar concorrentes.
O problema teria se alastrado tanto que a cúpula
do Ministério Público Federal em Brasília decidiu recrutar procuradores de diversas regiões para promover
uma devassa nesses contratos em todo o país.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Marconi Perillo.
REQUERIMENTO Nº 1.399, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Educação, Fernando Haddad, informações sobre o controle das provas do Enem, bem
como a análise do mesmo sobre as consequências
desta perda de credibilidade do sistema.
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O vazamento da prova deste ano do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) fez com que a avaliação perdesse credibilidade no País. Educadores do Brasil inteiro
acreditam que vai demorar um bom tempo até que o Enem
recupere a conﬁança. Como o exame representa uma vaga
em boas universidades, ele se torna alvo de barganha, o
que obriga o Ministério a alterar seu formato.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Marconi Perillo, PSDB – GO.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
requerimentos que acabam de ser lidos serão publicados e encaminhados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.400, DE 2009
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
da Senhora Zuca Coser Teixeira.
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Zuca Coser Teixeira.
Dessa forma, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e, de acordo com as tradições da Casa,
requeiro sejam apresentadas condolências:
Aos seus ﬁlhos: David Teixeira Júnior e Fábio
Coser Teixeira – Rua Chapot, 99 – Ap. 1302 – CEP:
29055-410 – Vitória – ES.
Justiﬁcação
A morte de D. Zuca Coser Teixeira, na noite de
sexta-feira passada, aos 69 anos, representa uma perda irreparável para o Estado do Espírito Santo. Caçula
de uma família de sete irmãos, nascida em Itaguaçu,
seu nome era Virgínia Maria, uma junção dos nomes
de suas avós; mas sempre foi conhecida como Zuca,
um apelido recebido ainda na infância.
Dotada de espírito empreendedor, inteligência
e personalidade forte, ganhou, como empresária, admiração e respeito internacionais, por seu trabalho na
diretoria da Unicafé, Companhia de Comércio Exterior,
uma das maiores exportadoras de café do País e do
mundo, nascida e sediada em terras capixabas. Antes
disso, exerceu cargos, desde 1971, em todas as empresas pertencentes à sua família, inclusive dirigindo
uma revendedora de caminhões.
A atuação e a experiência de D. Zuca Coser no setor
empresarial valeram-lhe o mérito de ser a única mulher
a ocupar uma das diretorias do Centro de Comércio do
Café de Vitória. Até então, a entidade jamais permitira o
ingresso de uma mulher entre seus dirigentes.
Mas não foram apenas as responsabilidades
como empresária que ocuparam seu tempo. A preocu-
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pação com os problemas do País fez com que D. Zuca
mantivesse constante presença à frente de projetos de
inclusão social. Como presidente da Ação Comunitária do Espírito Santo, buscou fortalecer a instituição
junto à classe empresarial, criando novas parcerias
que permitiram a execução de projetos socioeducacionais destinados a beneﬁciar crianças e adolescentes; também ampliou os projetos de capacitação de
dirigentes de entidades sociais, aperfeiçoando seus
métodos de gestão, para que pudessem estender sua
ação beneﬁcente.
Viúva de David Teixeira Filho, com quem manteve uma união que durou quatro décadas, D. Zuca
deixa dois ﬁlhos, David Teixeira Junior e Fabio Coser
Teixeira, e dois netos, Laíse e Lucas. O dinamismo
e o entusiasmo com que contagiava os que tiveram
o privilégio de conviver com ela farão muita falta ao
Espírito Santo.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Gerson Camata.
REQUERIMENTO Nº 1.401, DE 2009
Nos termos do art. 218, inciso VII, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro Voto de Pesar
pelo falecimento de Alcir Luiz de Oliveira.
Justiﬁcação
Faleceu nesta terça-feira (20), em Porto Alegre,
aos 57 anos, o Diretor-Presidente da revista Portinho,
jornalista Alcir Luiz de Oliveira. Ele militava no movimento ambientalista e atualmente estava empenhado
no Projeto “Viva Guaíba”. Alcir trabalhou por muitos
anos na Rádio Guaíba e nos jornais Correio do Povo
e Zero Hora.
Para tanto, gostaríamos que o presente voto seja
enviado para: Rua Doutor Timóteo, 840, ap. 4. Bairro
Moinhos de Vento, Porto Alegre. CEP: 90570-040.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.402, DE 2009
Requeremos, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento da Desembargadora
Thereza Grisólia Tang, ocorrido no último sábado, dia
17, em Florianópolis – SC, bem como apresentação
de condolências a sua família.
Justiﬁcação
A Desembargadora Thereza Grisólia Tang foi a
primeira mulher a tornar-se juíza no Brasil, ingressando
na magistratura de Santa Catarina em 1954. Foi magistrada em várias comarcas do Estado: Araranguá,
Criciúma, Turvo, Timbó, Palhoça, São José, Laguna,
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Joaçaba e Florianópolis. Manteve-se, por quase vinte
anos como a única mulher do Judiciário Estadual.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 471, DE 2009
Acresce um § 4º ao artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, para tipiﬁcar
a apropriação indébita de gorjeta
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O artigo 457 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de
1º de maio de 1943, passa viger acrescido de um §
4º, com a seguinte redação:
“..............................................................
.......................................................................
Art. 457. ................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
§ 4º. A apropriação da gorjeta de que
trata o § 3º deste artigo sujeita o empregador
nas penalidades previstas no art. 168, do Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de fevereiro de 1940
(“Código Penal”).
...... ............................................... (NR)”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Em nada obstante a consagração legal de que a
gorjeta, paga diretamente ao empregador ou ao seu
empregado, compreende-se na remuneração deste
último, o que se observa muito comumente é a apropriação indevida desses valores ou a sua projeção de
recebimento na prévia negociação salarial.
Assim, o empregado, que se fez merecedor da
espontânea gratiﬁcação pelo cliente, acaba sendo
usurpado dela ou tem que se contentar a aceitar pagamento vil pela contratação de seus serviços.
Na justiça obreira esse tipo de pleito lidera especialmente as demandas ajuizadas por garçons, os
quais geralmente são compelidos a aceitar acordos
desvantajosos para poderem receber, ainda que in-
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ﬁmamente, a contraprestação de seu trabalho. Isso
ou aguardar a sabidamente dolorosa tramitação dos
processos trabalhistas.
Ademais, o apossamento desse valor importa
em dupla infração, haja vista que, a par do empregador apropriar-se, indevidamente, do que foi destinado
ao seu empregado, ainda integra-o ao seu patrimônio
sem recolher os tributos devidos, como é o caso do
ISS, PIS, IRPJ, CSLL e COFINS.
Tal se dá em virtude da gorjeta ter natureza salarial e, em conseqüência, apenas sofrer a incidência dos
tributos e contribuições incidentes sobre o salário.
São essas as razões que nos levam a propor a
tipiﬁcação da apropriação indébita desse crédito salarial, na esperança de que, com esperado apoio dos
nobres colegas do parlamento para a sua rápida aprovação, tal iniciativa desestimule essa ilícita prática do
mercado de trabalho.
Sala das Comissões, – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
“..............................................................
.......................................................................
Art. 457 – Compreendem-se na remuneração do
empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(Redação dada pela Lei nº 1.999, de 1-10-1953)
§ 1º – Integram o salário não só a importância ﬁxa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratiﬁcações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos
pelo empregador. (Redação dada pela Lei nº
1.999, de 1-10-1953)
§ 2º – Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem
que não excedam de 50% (cinqüenta por cento)
do salário percebido pelo empregado. (Redação
dada pela Lei nº 1.999, de 1-10-1953)
§ 3º – Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente
ao empregado, como também aquela que fôr
cobrada pela emprêsa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título, e destinada a
distribuição aos empregados. (Redação dada
pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)
...............................................................
................................................................... ...”
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DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA
Apropriação indébita
Art. 168 – Apropriar-se de coisa alheia móvel, de
que tem a posse ou a detenção:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Aumento de pena
§ 1º – A pena é aumentada de um terço, quando
o agente recebeu a coisa:
I – em depósito necessário;
II – na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário
judicial;
III – em razão de ofício, emprego ou proﬁssão.
Apropriação indébita previdenciária. (Incluído pela
Lei nº 9.983, de 2000)
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo
à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 472, DE 2009
Acrescenta §§ 4º e 5º ao art. 457 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
para dispor sobre as gorjetas pagas, entre
as vinte e três horas de um dia e as seis
horas do dia seguinte, aos garçons, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 457 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452,
de 1º de maio de 1943, passa a viger acrescido dos
seguintes §§ 4º e 5º:
“Art. 457. ..............................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
§ 4º. Nos bares, restaurantes e assemelhados, poderão ser cobradas gorjetas equivalentes a vinte por cento sobre contas ou
faturas encerradas entre as vinte e três horas
de um dia e as seis horas do dia seguinte, ou
os mencionados estabelecimentos poderão
registrar sugestão de gorjeta de mesmo percentual em seus cardápios.
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§ 5º. As gorjetas integrarão a base de
cálculo das férias, com o adicional de um terço, do décimo-terceiro salário, do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de
outros direitos legais, contratuais ou convencionais dos trabalhadores do ramo, excluindose da base o aviso prévio, o adicional noturno,
as horas extras e o repouso semanal remunerado.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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dessa iniciativa. Cremos que ela representa tratamento
diferenciado para proﬁssionais que atuam em condições diferenciadas, daí a justiça de que se reveste, em
nossa visão, a norma proposta.
Sala das Comissões, – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

Justiﬁcação
Os trabalhadores em bares, restaurantes e assemelhados recebem, normalmente, gorjetas equivalentes
a dez por cento do valor das despesas do consumidor. Trata-se de uma prática ajustada, via de regra, em
contratos ou acordos coletivos. É uma justa retribuição
àqueles que servem com higiene, agilidade e gentileza
aos clientes e dos quais é exigido, muitas vezes, um
grau elevado de controle e de paciência.
A legislação que rege o tema é bastante restrita, constando da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) apenas, em seu art. 457, a inclusão das gorjetas
na remuneração e a sua deﬁnição, que ﬁgura no § 3º
do mesmo artigo.
Resta, como a norma mais importante sobre o
assunto, a Súmula nº 354, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em que se aﬁrma: “As gorjetas, cobradas
pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração
do empregado, não servindo de base de cálculo para
as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas
extras e repouso semanal remunerado”.
Nossa proposição preocupa-se especialmente
com os empregados dos estabelecimentos citados
que trabalham tarde da noite e na madrugada do dia
seguinte. Eles estão mais sujeitos a riscos de violência, sofrem com as diﬁculdades de transporte e estão
submetidos a um grau de penosidade maior do que
aqueles que trabalham nas primeiras horas da noite ou
durante o dia. É natural que recebam uma gratiﬁcação
maior, sob a forma de gorjeta, como medida compensatória para as diﬁculdades enfrentadas.
Ainda mais, introduzimos no texto, com as devidas adaptações, também o conteúdo do Enunciado nº
354 do TST, retirando as gorjetas da base de cálculo
do aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Além disso, baseados na
jurisprudência, elencamos os direitos em cuja base de
cálculo as gorjetas possuem incidência.
Por todas essas razões, esperamos contar com
a aprovação de nossos Pares durante a tramitação

“..............................................................
.......................................................................
Art. 457 – Compreendem-se na remuneração do
empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(Redação dada pela Lei nº 1.999, de 1-10-1953)
§ 1º – Integram o salário não só a importância ﬁxa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratiﬁcações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos
pelo empregador. (Redação dada pela Lei nº
1.999, de 1-10-1953)
§ 2º – Não se incluem nos salários as
ajudas de custo, assim como as diárias para
viagem que não excedam de 50% (cinqüenta
por cento) do salário percebido pelo empregado. (Redação dada pela Lei nº 1.999, de
1-10-1953)
§ 3º – Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente
ao empregado, como também aquela que fôr
cobrada pela emprêsa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título, e destinada a
distribuição aos empregados. (Redação dada
pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)
...............................................................
................................................................... ...”
(À Comissão de Assuntos Sociais em
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 473, DE 2009
Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências, para conceder aos portadores
de esclerose múltipla a isenção de carên-

356

53692

Quarta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cia para a concessão de auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 26. ................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
II – auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez nos casos de acidente de qualquer
natureza ou causa e de doença proﬁssional ou
do trabalho, bem como nos casos de segurado
que, após ﬁliar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das
doenças ou agravos à saúde especiﬁcados em
lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da
Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação,
mutilação, deﬁciência ou outro fator que lhes
conﬁra especiﬁcidade e gravidade merecedoras
de tratamento particularizado, com base em
conclusão da medicina especializada, respeitado o disposto no parágrafo único;
..... ..................... ....................................
Parágrafo único. A lista a que se refere o
inciso II incluirá, obrigatoriamente, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação e síndrome da imunodeﬁciência adquirida.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 3º Fica revogado o art. 151 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991.
Justiﬁcação
O inciso II do art. 26 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, isenta do cumprimento
do período de carência para a concessão de auxíliodoença e aposentadoria por invalidez os portadores
de doenças que constem de lista elaborada pelos
Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência
Social. A lista só foi elaborada quase dez anos após a
publicação dessa lei e consta da Portaria Interminis-
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terial MPAS/MS nº 2.998, de 23 de agosto de 2001,
dos Ministérios da Previdência e Assistência Social
(MPAS) e da Saúde (MS).
A versão original da portaria contemplava apenas
as doenças e os agravos à saúde listados no art. 151
da Lei nº 8.213, de 1991, que, à exceção do acidente em serviço e da moléstia proﬁssional, coincidiam
com os listados na primeira versão do inciso XIV do
art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Esse inciso concede isenção do imposto de renda
da pessoa física (IRPF) sobre os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e sobre os percebidos pelos portadores de moléstia
proﬁssional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação e síndrome da imunodeﬁciência adquirida.
Na versão original, o inciso não incluía esclerose múltipla, contaminação por radiação e hepatopatia grave, que só foram acrescentadas pelas Leis nos
8.541, de 23 de dezembro de 1992, e 11.052, de 29
de dezembro de 2004.
A versão atualizada da lista, constante da Portaria Interministerial MPAS/MS nº 2.998, de 2001, inclui
a contaminação por radiação e a hepatopatia grave,
mas, por motivos que fogem à nossa compreensão, é
omissa em relação à esclerose múltipla. Por tal omissão, os portadores dessa doença continuam sujeitos
ao cumprimento do período de carência para a concessão de benefícios previdenciários.
A esclerose múltipla é uma doença do sistema
nervoso, de causa desconhecida, geralmente progressiva, embora os seus portadores possam apresentar
períodos intermitentes de melhora. A maioria dos casos acomete pessoas jovens, na terceira ou na quarta
década de vida.
Os sinais e os sintomas da esclerose múltipla são
de natureza tanto sensorial quanto motora. Dormência, formigamento, alteração visual, tontura e vertigem
são os distúrbios sensoriais mais comuns. Entre os de
natureza motora, destacam-se a fraqueza, o cansaço
anormal e a incoordenação motora que leva o doente
a apresentar atitudes desajeitadas e diﬁculdades na
marcha, na manutenção do equilíbrio e na apreensão
de objetos. Em casos mais graves, os doentes podem
apresentar incontinência ou retenção urinária ou fecal, em virtude do comprometimento dos nervos que
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controlam o funcionamento da bexiga, do intestino e
do esfíncter anal.
O tratamento da esclerose múltipla nem sempre
leva a resultados satisfatórios e a tendência é a evolução para incapacitação progressiva, a longo prazo.
O projeto que submetemos à apreciação dos Senhores Parlamentares tem a ﬁnalidade de isentar os
portadores de esclerose múltipla do cumprimento do
período de carência para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Para tanto, propomos
alterações na lei que trata dos planos de benefícios da
Previdência Social, entre elas a revogação do art. 151,
que já surtiu os seus efeitos desde a publicação da
Portaria Interministerial MPAS/MS nº 2.998, de 2001.
A manutenção desse dispositivo, portanto, já não faz
sentido, especialmente quando se propõe tornar obrigatória a inclusão, na lista, de outras doenças.
A revogação do artigo e o acréscimo do parágrafo
único ao art. 26 da Lei nº 8.213, de 1991, destina-se,
também, a agrupar dispositivos que tratam do mesmo assunto.
É importante ressaltar que nem todos os portadores da doença precisarão se beneﬁciar da isenção,
visto que a incapacidade para o trabalho, condição
necessária para a concessão do auxílio-doença e da
aposentadoria por invalidez, não acomete todos eles.
Ademais, o benefício só será concedido quando, além
de constatada essa condição, a ﬁliação do doente ao
Regime Geral da Previdência Social (RGPS) tenha
ocorrido antes da manifestação da doença.
Estamos convictos de que a medida proposta
contribuirá para beneﬁciar pessoas que se veem, em
plena juventude, impossibilitadas de contribuir com o
seu trabalho para o sustento da família. Essa convicção leva-nos a contar com o apoio dos Parlamentares
de ambas as Casas Legislativas para a aprovação do
projeto.
Sala das Sessões, – Senador Osmar Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
... ...........................................................
Art. 26. Independe de carência a concessão das
seguintes prestações:
I – pensão por morte, auxílio-reclusão,
salário-família e auxílio-acidente; (Redação
dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
II – auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez nos casos de acidente de qualquer
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natureza ou causa e de doença proﬁssional
ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após ﬁliar-se ao Regime Geral de
Previdência Social, for acometido de alguma
das doenças e afecções especiﬁcadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do
Trabalho e da Previdência Social a cada três
anos, de acordo com os critérios de estigma,
deformação, mutilação, deﬁciência, ou outro
fator que lhe conﬁra especiﬁcidade e gravidade
que mereçam tratamento particularizado;
III – os benefícios concedidos na forma
do inciso I do art. 39, aos segurados especiais
referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei;
IV – serviço social;
V – reabilitação proﬁssional.
VI – salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. (Incluído pela Lei nº 9.876,
de 26.11.99)
... ...........................................................
Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso II do art. 26, independe de
carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após ﬁliar-se ao
Regime Geral de Previdência Social, for acometido das
seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia
irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença
de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia
grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte
deformante); síndrome da deﬁciência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base
em conclusão da medicina especializada.
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPAS/MS
Nº 2.998, DE 23 DE AGOSTO DE 2001
OS MINISTROS DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SAÚDE, no uso da
atribuição que lhes confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal de 1998, e tendo em
vista o inciso II do art. 26 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e o inciso III do art. 30 do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
nº 3.048, de 06 de maio de 1999, resolvem:
Art. 1º As doenças ou afecções abaixo indicadas
excluem a exigência de carência para a concessão
de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez
aos segurados do Regime Geral de Previdência Social – RGPS:
I – tuberculose ativa;
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II – hanseníase;
III– alienação mental;
IV– neoplasia maligna;
V – cegueira
VI – paralisia irreversível e incapacitante;
VII– cardiopatia grave;
VIII – doença de Parkinson;
IX – espondiloartrose anquilosante;
X – nefropatia grave;
XI – estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);
XII – síndrome da deﬁciência imunológica
adquirida – Aids;
XIII – contaminação por radiação, com
base em conclusão da medicina especializada; e
XIV – hepatopatia grave.
Art. 2º O disposto no artigo 1º só é aplicável ao
segurado que for acometido da doença ou afecção
após a sua ﬁliação ao RGPS
Art. 3º O Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS adotará as providências necessárias à sua aplicação imediata.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Roberto Brant, Ministro da Previdência e Assistência Social. – José Serra, Ministro
da Saúde.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 474, DE 2009
Determina aos Poderes da União a
divulgação na internet de informações que
permitam à sociedade saber como estão
sendo empregados os recursos dos contribuintes e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário obrigam-se a adotar uma política de transparência pública, que compreende a divulgação na
internet de informações essenciais para a sociedade
tomar conhecimento de como estão sendo geridos os
ativos, passivos, receitas, despesas, recursos humanos e materiais.
Parágrafo único Subordinam-se ao disposto nesta Lei todas as pessoas jurídicas
vinculadas, subordinadas ou controladas pelos Poderes da União, sejam elas de direito
público ou privado.
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Art. 2º O site na internet das pessoas jurídicas
subordinadas a esta Lei deverá manter páginas sob
a denominação “Transparência Pública”, cujo acesso
pela população dar-se-á, necessariamente, por meio
de atalho padronizado de fácil localização, identiﬁcação
e visualização, inserido na página inicial do site.
Art. 3º São consideradas informações essenciais
que devem ser divulgadas obrigatoriamente:
I – receitas, despesas, ativos e passivos;
II – pessoal;
III – atos de gestão;
IV – contratos, convênios e outros instrumentos;
V – licitações.
Art. 4º A forma de divulgação deverá ser regulamentada por cada Poder, observadas as seguintes
regras e princípios:
I – A divulgação abrangerá as informações do ano presente e dos últimos 5 (cinco)
exercícios anteriores, coincidentes com o ano
calendário;
II – A abertura das informações físicas
e ﬁnanceiras será feita a partir do todo para
a parte, segmentando-se em grupos e em
períodos mensais, de forma a atender ao objetivo de favorecer a compreensão por parte
do público;
III – O grau de detalhamento das informações ou sua periodicidade dentro de cada
exercício deverá observar critérios de razoabilidade, considerando o interesse da sociedade
e os padrões seguidos pelos países de maior
desenvolvimento;
IV – Os valores, períodos e identiﬁcadores de atos e pessoas físicas e jurídicas
constarão obrigatoriamente da tabela principal
destinada a divulgá-los;
V – O layout das telas de divulgação deve
adotar padrões que facilitem o acesso, a visualização dos dados e sua captura para análise
em aplicativos de uso corrente;
VI – As informações físicas e contábeis
poderão ser apresentadas em unidades de
milhares ou milhões e as descritivas poderão
ser substituídas por códigos ou abreviaturas,
sempre que isso contribuir para ﬁns de otimização do espaço de visualização e facilitar a
compreensão;
VII – Os textos descritivos deverão evitar
termos técnicos de difícil compreensão pela
população, privilegiando linguagem que sim-
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pliﬁque e facilite o entendimento do conteúdo
dos grupos e segmentos em que a informação
for subdividida;
VIII – As tabelas em que forem identiﬁcadas pessoas físicas e/ou jurídicas, deverão,
ao lado de seus nomes, indicar o respectivo
número de identiﬁcação constante do cadastro da Secretaria da Receita Federal, sempre
que possível;
XIX – Os órgãos superiores da administração direta, em cada ano, deverão divulgar
os totais de suas receitas por fonte e as despesas por beneﬁciário;
XX – Todas as pessoas jurídicas, em
cada ano, deverão divulgar o valor e o número
de cada contrato/convênio e aditivos, sua data
e valor, o nome da parte, objeto, modalidade
da licitação e situação do instrumento (ativo,
concluído, rescindido ou cancelado);
XXI – O pessoal contratado deverá ter
seus quantitativos divulgados, segmentados
por tipo de vínculo e por nível hierárquico,
contendo o valor da despesa de cada um desses grupos;
XXII – Todos os atos de gestão deverão
ser divulgados, juntamente com sua identiﬁcação, data e ﬁnalidade;
XXIII – As licitações concluídas deverão
ter divulgadas sua identiﬁcação, valor, modalidade, datas do edital e do contrato decorrente,
nome do vencedor e objeto, fornecendo meios
de se obter por email arquivos com o inteiro
teor do contrato/aditivo e edital.
Art. 5º As pessoas jurídicas detentoras de informações sigilosas, de caráter estratégico, comercial ou
de segurança do Estado, poderão divulgar seus dados
de forma consolidada.
Parágrafo único A decisão de não apresentar o
detalhamento das informações previstas por esta Lei
deverá ser previamente aprovada pelo órgão de controle de cada Poder e devidamente justiﬁcada na página de “Transparência Pública”, de maneira a que a
população tome conhecimento das razões pelas quais
não terá acesso aos dados individualizados.
Art. 6º Deverá ser disponibilizado à população
canais de comunicação com funções de ouvidoria,
destinados a atender, em prazo considerado razoável, as demandas relacionadas com a prestação de
informações.
Art. 7º O descumprimento desta Lei deverá ser
constatado por autoridade com atribuições de controle
de cada Poder, por sentença judicial ou pelo próprio
infrator, mediante termo de ajuste de conduta.
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Art. 8º As penalidades por descumprimento desta
Lei serão graduadas conforme a gravidade da infração,
podendo ser aplicadas as seguintes:
I – advertência;
II – multa;
III – suspensão temporária;
IV – destituição do cargo;
V – declaração de inidoneidade.
§ 1º A pena de advertência estabelecerá prazo não superior a 3 (três) meses para a
adoção das medidas corretivas;
§ 2º As penalidades serão aplicadas ao
ocupante do cargo de dirigente máximo da
pessoa jurídica infratora pelos órgãos de controle de cada Poder.
§ 3º Quando comprovada a boa fé e a
divulgação das providências cabíveis por parte do dirigente máximo, no sentido de corrigir
as infrações à presente Lei, as penalidades
poderão ser dirigidas aos subordinados responsáveis pela omissão em adotar as medidas corretivas;
§ 4º Constitui infração grave a reincidência ou omissão na adoção das medidas
corretivas no prazo de 3 (três) meses após a
ciência do ato de constatação de descumprimento desta Lei;
§ 5º Em caso de recurso por parte da
pessoa jurídica ao órgão de controle ou instância judicial, na hipótese em que seja constatada a litigância de má fé, a penalidade mínima
será a destituição do cargo.
Art. 9º As instituições sem ﬁns lucrativos que totalizarem receitas superiores a cinqüenta milhões de
reais nos últimos 3 exercícios ﬁscais somente poderão
captar recursos federais caso seus sites na internet
apresentem grau de transparência igual ou superior
ao exigido nesta Lei.
Art. 10º Compete a cada Poder regulamentar o
disposto na presente Lei, que vigorará a partir da data
de sua publicação.
Justiﬁcação
A deﬁciente transparência de gestão vem sendo
apontada pelos especialistas em administração pública
como um dos principais fatores a induzir práticas reprováveis e favorecer a corrupção por parte de órgãos
e empresas do poder público.
No século XXI, a internet passou a ser um valioso
instrumento de controle das atividades do poder público, em função de sua capacidade de difundir o acesso
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a dados, propiciando à população e à imprensa meios
de exercer atividades típicas de controle do Estado.
Nada mais natural, portanto, que o Estado passe
a utilizar a internet para divulgar seus atos, contratos,
estrutura organizacional e dados da execução orçamentária, como forma de cumprir o princípio da transparência insculpido no art. 37 da Constituição Federal.
No âmbito do Poder Executivo, o Presidente da
República editou o Decreto 5.482, de 30 de junho de
2005, cujo artigo 2º instituiu a página da Transparência Pública, criando obrigações de transparência para
a administração pública federal. Entretanto, embora
meritória a iniciativa, após 4 anos de sua edição, o
Decreto não está sendo cumprido pelos órgãos públicos e estatais, conforme matéria intitulada “Governo
descumpre sua própria norma de transparência” e divulgada pela “Folha de São Paulo” em sua edição de
31 de maio de 2009.
Contribuíram para tal situação a ausência de cobrança do cumprimento do Decreto por parte do Chefe do Executivo, bem como o fato de o Decreto não
estipular penalidades aos gestores públicos que não
cumprirem seus dispositivos – lacuna que está sendo
suprida pelo presente Projeto de Lei.
Ademais, é insuﬁciente a utilização de Decreto para solucionar os problemas de transparência do
Estado, uma vez que suas disposições somente se
aplicam ao Poder Executivo. O presente Projeto de
Lei estende as obrigações de divulgação aos Poderes Legislativo e Judiciário, o que evitará a repetição
de fatos desabonares denunciados em manchetes da
imprensa no corrente ano, tais como os chamados
“atos secretos”.
O presente projeto corrige distorções já veriﬁcadas nas páginas de Transparência Pública editadas por
órgãos e empresas controladas pelo Poder Executivo,
os quais, quando divulgam as informações, o tem feito
de forma insuﬁciente, incompleta ou utilizando artifícios
para diﬁcultar o acesso aos dados.
Dentre as omissões que vem ocorrendo, destaca-se o prazo em que as informações são prestadas
e mantidas no site, que o presente Projeto de Lei ﬁxa
em 5 (cinco) anos. A atribuição de classiﬁcar as informações como sigilosas não mais ﬁcará a critério do
gestor, devendo tal condição ser submetida e aprovada
previamente pelo órgão de controle do Poder.
As penalidades estabelecidas começam com a
advertência, de maneira a oferecer a oportunidade
e prazo ao gestor para que cumpra o seu dever de
divulgar. A caracterização da irregularidade naturalmente faz parte da esfera de atribuições do órgão de
controle de cada Poder, a quem caberá graduar a penalidade conforme a sua gravidade, bem como a sua
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aplicação. Inescapável a responsabilidade e o comprometimento com a transparência que devem fazer
parte das preocupações do gestor máximo, que deve
ser o responsável principal pelo compromisso com a
Transparência Pública.
As obrigações com a transparência são estendidas às instituições sem ﬁns lucrativos de porte signiﬁcativo, que vem assumindo funções de Estado, razão
pela qual devem adotar idêntico compromisso com as
práticas de transparência estipuladas nesta Lei. – Senador Raimundo Colombo.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º
ÍNDICE TEMÁTICO
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.
... ...........................................................
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eﬁciência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
(Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
II – a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
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de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
III – o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período;
IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado
em concurso público de provas ou de provas
e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo
ou emprego, na carreira;
V – os cargos em comissão e as funções
de conﬁança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de
carreira técnica ou proﬁssional, nos casos e
condições previstos em lei;
V – as funções de conﬁança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, cheﬁa e assessoramento;
(Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
VI – é garantido ao servidor público civil
o direito à livre associação sindical;
VII – o direito de greve será exercido nos
termos e nos limites deﬁnidos em lei complementar;
VII – o direito de greve será exercido nos
termos e nos limites deﬁnidos em lei especíﬁca;
(Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deﬁciência e deﬁnirá os critérios
de sua admissão;
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público;
X – a revisão geral da remuneração dos
servidores públicos, sem distinção de índices
entre servidores públicos civis e militares, farse-á sempre na mesma data;
X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser ﬁxados ou alterados por
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lei especíﬁca, observada a iniciativa privativa
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento)
XI – a lei ﬁxará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos
respectivos poderes, os valores percebidos
como remuneração, em espécie, a qualquer
título, por membros do Congresso Nacional,
Ministros de Estado e Ministros do Supremo
Tribunal Federal e seus correspondentes nos
Estados, no Distrito Federal e nos Territórios,
e, nos Municípios, os valores percebidos como
remuneração, em espécie, pelo Prefeito; (Vide
Lei nº 8.448, de 1992)
XI – a remuneração e o subsídio dos
ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica
e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou
não, incluídas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza, não poderão exceder
o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal;(Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XI – a remuneração e o subsídio dos
ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica
e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou
não, incluídas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza, não poderão exceder
o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se
como li-mite, nos Municípios, o subsídio do
Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal,
o subsídio mensal do Governador no âmbito
do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder
Legislativo e o sub-sídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento

362

53698

Quarta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tri-bunal Federal, no âmbito do
Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e
aos Defensores Públicos; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo;
XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público,
ressalvado o disposto no inciso anterior e no
art. 39, § 1º ;
XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados
nem acumulados, para ﬁns de concessão de
acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou
idêntico fundamento;
XV – os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, e a remuneração observará o que dispõem os arts. 37, XI e XII,
150, II, 153, III e § 2º, I;(Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 18, 1998)
XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários:
XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações mantidas pelo
Poder Público;
XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do
serviço público; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para ﬁns de concessão
de acréscimos ulteriores; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV – o subsídio e os vencimentos dos
ocupantes de cargos e empregos públicos são
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos
XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.
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(Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor; (Incluída
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
b) a de um cargo de professor com outro
técnico ou cientíﬁco; (Incluída pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
c) a de dois cargos privativos de médico; (Incluída pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de proﬁssionais de saúde, com proﬁssões
regulamentadas; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 34, de 2001)
XVII – a proibição de acumular estendese a empregos e funções e abrange autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de
economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo
poder público; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
XVIII – a administração fazendária e seus
servidores ﬁscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência
sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei;
XIX – somente por lei especíﬁca poderão ser criadas empresa pública , sociedade
de economia mista, autarquia ou fundação
pública;
XIX – somente por lei especíﬁca poderá
ser criada autarquia e autorizada a instituição
de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, deﬁnir as áreas
de sua atuação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias
das entidades mencionadas no inciso anterior,
assim como a participação de qualquer delas
em empresa privada;
XXI – ressalvados os casos especiﬁcados
na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualiﬁcação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento)
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XXII – as administrações tributárias da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores
de carreiras especíﬁcas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades
e atuarão de forma integrada, inclusive com
o compartilhamento de cadastros e de informações ﬁscais, na forma da lei ou convênio.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42,
de 19.12.2003)
§ 1º – A publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos.
§ 2º – A não observância do disposto
nos incisos II e III implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos
termos da lei.
§ 3º – As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:
(Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
I – as reclamações relativas à prestação
dos serviços públicos em geral, asseguradas
a manutenção de serviços de atendimento ao
usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II – o acesso dos usuários a registros
administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5º, X e
XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
III – a disciplina da representação contra
o exercício negligente ou abusivo de cargo,
emprego ou função na administração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
§ 4º – Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação previstas em lei,
sem prejuízo da ação penal cabível.
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§ 5º – A lei estabelecerá os prazos de
prescrição para ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que causem prejuízos
ao erário, ressalvadas as respectivas ações
de ressarcimento.
§ 6º – As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e
as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que
possibilite o acesso a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária
e ﬁnanceira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada
mediante contrato, a ser ﬁrmado entre seus
administradores e o poder público, que tenha
por objeto a ﬁxação de metas de desempenho
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor
sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
I – o prazo de duração do contrato;
II – os controles e critérios de avaliação
de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;
III – a remuneração do pessoal.
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às
empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem
recursos da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios para pagamento
de despesas de pessoal ou de custeio em
geral. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 10. É vedada a percepção simultânea
de proventos de aposentadoria decorrentes do
art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma
desta Constituição, os cargos eletivos e os
cargos em comissão declarados em lei de livre
nomeação e exoneração.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. Não serão computadas, para efeito
dos limites remuneratórios de que trata o inciso
XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter
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indenizatório previstas em lei. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 12. Para os ﬁns do disposto no inciso
XI do caput deste artigo, ﬁca facultado aos
Estados e ao Distrito Federal ﬁxar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único,
o subsídio mensal dos Desembargadores do
respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento do subsídio mensal dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, não se aplicando
o disposto neste parágrafo aos subsídios dos
Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 47, de 2005)
DECRETO Nº 5.482, DE 30 DE JUNHO DE 2005
Dispõe sobre a divulgação de dados
e informações pelos órgãos e entidades
da administração pública federal, por meio
da Rede Mundial de Computadores – Internet.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea
“a”, da Constituição,
DECRETA:
....................................................................................
Art. 2º Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, deverão
manter em seus respectivos sítios eletrônicos, na
Rede Mundial de Computadores – Internet, página
denominada Transparência Pública, para divulgação,
de dados e informações relativas à sua execução
orçamentária e financeira, compreendendo, entre
outras, matérias relativas a licitações, contratos e
convênios.
Parágrafo único. A Controladoria-Geral da União
e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
disciplinarão, mediante portaria interministerial, publicada no prazo de sessenta dias a contar da edição
deste Decreto, o conteúdo mínimo que deverá constar
de cada página, bem como estabelecerá o cronograma
de execução das ações de divulgação, consideradas
as peculiaridades de cada órgão ou entidade.
....................................................................................
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 69, DE 2009
Altera os arts. 108, 137 e 170 do Regimento Interno do Senado Federal, para
dispor sobre a publicação e distribuição
da Ordem do Dia, pauta das comissões e
pareceres.
Art. 1º Os arts. 108, 137 e 170 do Regimento
Interno do Senado Federal passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 108. As comissões reunir-se-ão com
a presença, no mínimo, da maioria de seus
membros.
Parágrafo único. A pauta dos trabalhos
das comissões, acompanhada das proposições e pareceres, salvo em caso de urgência,
será disponibilizada na página do Senado Federal, com antecedência mínima de dois dias
úteis, sendo garantida aos titulares e suplentes
da respectiva comissão a disponibilização de
avulso para consulta na reunião, em quantidade nunca superior a um terço da composição.” (NR)
“Art. 137. Os pareceres serão lidos em
plenário, publicados no Diário do Senado Federal e disponibilizados na página do Senado
Federal, após manifestação das comissões a
que tenha sido despachada a matéria.” (NR)
“Art. 170. A Ordem do Dia será anunciada
ao término da sessão anterior, publicada no
Diário do Senado Federal e disponibilizada na
página do Senado Federal antes de iniciar-se
a sessão respectiva.
...............................................................
..............................................................” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justiﬁcação
A produção gráﬁca que o Senado Federal realiza
para satisfazer a necessidade de dar publicidade às
mais diversas fases do processo legislativo implica em
grande gasto orçamentário e numa signiﬁcativa afronta
ao meio ambiente.
Toda a comunidade e o próprio Senado Federal
têm se dedicado a propor medidas que garanta a autosustentabilidade das suas ações. Criamos comissões
especiais, sugerimos projetos e reiteradamente fazemos pronunciamentos sobre o assunto. No entanto, na
nossa Casa esquecemos dos discursos e gastamos
desnecessariamente centenas de milhares de folhas
de papel por mês.
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O desenvolvimento tecnológico já permite, com
grande facilidade e com menor custo, substituir o papel, de forma signiﬁcativa, em novas formas de comunicação.
No projeto de resolução propomos que a ordem
do dia, as pautas das comissões e os pareceres sejam disponibilizadas na página do Senado Federal e a
produção de avulsos ﬁque restrita a um pequeno número de exemplares para consulta dos senadores no
decorrer da sessões ou reuniões de comissão.
É com o espírito do desenvolvimento auto-sustentável que apresento o presente projeto e solicito o
apoio dos nobres pares.
Sala das Sessões, – Senador Flávio Torres.
LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO
Art. 108. As comissões reunir-se-ão com a presença, no mínimo, da maioria de seus membros.
Parágrafo único. A pauta dos trabalhos das comissões, salvo em caso de urgência, será distribuída,
com antecedência mínima de dois dias úteis, aos titulares e suplentes da respectiva comissão mediante
protocolo. (NR)
Art. 137. Os pareceres serão lidos em plenário,
publicados no Diário do Senado Federal e distribuídos
em avulsos, após manifestação das comissões a que
tenha sido despachada a matéria.
Parágrafo único. As comissões poderão promover,
para estudos, a publicação de seus pareceres ao pé
da ata da reunião ou em avulsos especiais.
Art. 170. A Ordem do Dia será anunciada ao término da sessão anterior, publicada no Diário do Senado
Federal e distribuída em avulsos antes de iniciar-se a
sessão respectiva.
§ 1º Não será designada Ordem do Dia
para a primeira sessão de cada sessão legislativa.
§ 2º Nos avulsos da Ordem do Dia deverão constar:
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I – os projetos em fase de recebimento
de emendas perante a Mesa ou comissão;
II – os projetos em fase de apresentação
do recurso a que se refere o art. 91, § 4º;
III – as proposições que deverão ﬁgurar
em Ordem do Dia nas três sessões deliberativas ordinárias seguintes.
§ 3º Nos dados referidos no § 2º, haverá
indicação expressa dos prazos, número de dias
transcorridos e, no caso do inciso I, da comissão que deverá receber as emendas. (NR)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário a abertura do prazo
de cinco dias úteis para o recebimento de emendas
perante a Mesa ao Projeto de Resolução nº 69, de
2009, lido anteriormente.
Sobre a mesa, avisos do Tribunal de Contas da
União que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Aviso nº 1.374-Seses-TCU-Plenário
Brasília – DF, 7 de outubro de 2009
A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 2.026/2008-SF, encaminhado a este Tribunal, cópia do Acórdão proferido
nos autos do Processo nº TC 033.329/2008-5, pelo
Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de 7-102009, acompanhado do Relatório e do Voto que o
fundamentam.
Atenciosamente, Benjamin Zymler, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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Aviso nº 1.425-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 14 de outubro de 2009
A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília – DF
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Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência em atenção ao
Ofício nº 1.383-SF, de 1º/09/2008, cópia do Acórdão
proferido nos autos do processo nº TC 023.991/2008-0,
pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de
14/10/2009, acompanhado do Relatório e da Proposta
de Deliberação que o fundamentam.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os avisos que acabam de ser lidos vão à publicação e
serão juntados aos processados dos Projetos de Resolução nºs 59 e 47, de 2008, respectivamente.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 1.064/09/PS-GSE
Brasília, 15 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.937, de 2008, do Senado Federal (PLS nº 134/08, na Casa de origem), o
qual “Denomina Rodovia Guimarães Rosa o trecho da
rodovia BR-135 situado entre o entroncamento com a
rodovia BR-040, no Município de Curvelo, e a cidade
de Januária, no Estado de Minas Gerais”.
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) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será
juntado ao processado do Projeto de Lei do Senado
nº 134, de 2008
Há oradores inscritos. Regimentalmente, neste
período, o orador pode usar da palavra por dez minutos.
O primeiro orador inscrito, que chamamos para
usar da tribuna, é o Senador Roberto Cavalcanti, que
representa o Estado da Paraíba e o PRB, um dos trinta
Partidos que existem no Brasil e cujo líder maior é o nosso Vice-Presidente da República, Dr. José Alencar.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Senador Mão
Santa pelo pronunciamento recém-feito na tribuna a
respeito da medicina, da ginecologia. Com o talento,
a experiência e a sensibilidade de S. Exª, trouxe-nos
muito enriquecimento sobre o assunto.
Eu gostaria, também, que V. Exª tivesse para conosco uma sensibilidade no sentido de saber como é
difícil ser o primeiro orador inscrito nesta Casa, tendo
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o privilégio de falar somente às 16h05, após ter aguardado por duas horas e cinco minutos.
Então, eu pediria a concessão de um pouco mais
de dez minutos, tendo em vista que V. Exª anunciou
os regimentais dez minutos. Eu peço concessão de
tempo a V. Exª, para que me conceda essa virtude
que faz parte...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu
entendo que, acima do Regimento, quem fez a democracia foi Montesquieu, que dividiu o poder. Aí, depois, ele
escreveu L’Esprit des Lois, O Espírito das Leis. Então,
eu tenho me guiado sempre pelo espírito da lei.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Sem dúvida, sem dúvida, e tem o nosso reconhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A minha presença aqui é para garantir a liberdade da
palavra de V. Exª, que representa a grandeza do povo
da Paraíba.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Eu agradeço e o parabenizo pelo gesto.
Na Paraíba, em João Pessoa, ontem, dia 19 de
outubro, foi comemorado o Dia do Comerciário. É um
dia em que o comércio fecha e a cidade de João Pessoa
fecha, diferentemente até de outras cidades do País e
diferentemente de outras cidades da própria Paraíba,
como Campina Grande, que ontem operou normalmente. Mas é uma data que os comerciários comemoram
e nós temos que fazer essa referência.
No dia 28 de maio passado, eu ﬁz um discurso,
nesta tribuna, sobre a nossa preocupação com o excesso de feriados que há no Brasil e a necessidade de
discipliná-los por conta dos prejuízos causados pelos
dias parados.
Nesse sentido, há um projeto, de minha autoria,
que visa transferir para todas as segundas-feiras... Inclusive, esse feriado de ontem, na Paraíba, foi, coincidentemente, numa segunda-feira, o que vem atenuar o
problema. Então, esse nosso projeto, que visa transferir
para as segundas-feiras os feriados que caiam eventualmente nos dias úteis, o PLS nº 226, de 2009, acolhe,
na verdade, os anseios dos Clubes de Diretores Lojistas de todo o Brasil e da Confederação Nacional do
Comércio. Então, é um anseio do comércio brasileiro
no sentido de que esses feriados que caiam no ﬁm de
semana, feriados que não sejam emblemáticos, como
25 de Dezembro, 7 de Setembro, 1º de Maio... Existem
datas que não podem ser alteradas. Porém, aqueles
feriados que, eventualmente, possam sofrer essa ﬂexibilização passariam a ser nas segundas-feiras.
Segundo a Confederação Nacional do Comércio,
as perdas por dia parado, em 2008, foram da ordem
de R$11,6 bilhões. Atentai, Senador: R$11,6 bilhões
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perdidos por conta desses feriados que caem no meio
da semana. Em 2009, o valor aumenta para R$12,9
bilhões perdidos.
Conclui-se que, mantidos os feriados como atualmente, o País perderia um PIB inteiro a cada 20 anos.
Signiﬁca que, durante o período de vinte anos, o Brasil
perderia um PIB só em função desses feriados.
O PLS encontra-se hoje com o Relator, Senador
Inácio Arruda, para emitir parecer na Comissão de
Educação, Cultura e Esporte.
Pedi pela aprovação, uma vez que não se aplica
a ele o disposto no art. 334 do Regimento Interno do
Senado Federal (prejudicialidade por prejulgamento),
tendo em vista que o projeto tratava de tema semelhante, de autoria do Senador Wilson Matos, diferentemente do nosso projeto, transferia para as segundasfeiras ou sextas-feiras (há o “ou” no meio) os feriados
de dias úteis, desorganizando, dessa forma, ainda
mais o setor.
São duas proposições diferentes, distintas, não
cabendo, pois, o entendimento do art. 334 do Regimento
Interno do Senado Federal. Daí o meu apelo ao Relator,
Senador Inácio Arruda, pela sua aprovação.
O segundo tema que trago hoje, Sr. Presidente,
refere-se aos cartões de crédito no Brasil. Sobre esse
assunto, ﬁz uso da palavra no dia 14 de julho do corrente ano, exatamente a respeito do uso e das distorções que existem no funcionamento dos cartões de
crédito no Brasil.
Essa é uma questão extremamente explosiva porque mexe com forças fortíssimas, mas na verdade o
comportamento brasileiro, hoje, no tocante aos cartões
de crédito, atinge os cidadãos brasileiros portadores
de cartão de crédito, usuários do cartão de crédito, e
atinge fundamentalmente o comércio, principalmente
o pequeno e médio comerciante. Existe uma razão
para isso acontecer, que é a excessiva concentração
do setor no Brasil: o evidente duopólio capitaneado
pelas bandeiras Visa e Mastercard, que controlam
90% do mercado.
O Governo, por intermédio do Banco Central, parece dividido: técnicos querem avançar na regulação,
e o comando da instituição prefere sinalizar no sentido
da autorregulação.
Proposta de lei de autoria de técnicos do Banco
Central está pronta à espera de uma decisão política.
Há pelo menos quatro anos, os técnicos tentam, sem
sucesso, regular o setor e mudar as práticas abusivas,
em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. O que na verdade existe é uma pressão da Febraban para frear a área técnica do Banco Central e da
Fazenda no sentido de regulamentar o procedimento
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de cobrança da taxa de juros e outras operações no
que se refere aos cartões de crédito.
Presidentes dos quatro maiores bancos privados estão negociando diretamente com o Governo,
com vistas a impedir regras intervencionistas para os
cartões – informação contida numa reportagem de O
Estado de S. Paulo, em edição recente, de 15 de outubro de 2009.
A maior preocupação dos banqueiros seria evitar que o Governo proponha ﬁm da verticalização do
setor, modelo de negócios pelo qual as empresas de
cartão de crédito no Brasil controlam todo o processo,
desde o credenciamento de lojistas, fornecimento de
terminais de pagamento, captura e processamento de
transações, compensação e liquidação das operações.
No Brasil isso é feito de forma verticalizada.
Opção de mudança societária nas empresas,
com divisão de negócios e provável redução de rentabilidade, não pode ser discutida livremente dado o
risco de impacto nos preços das ações da Redecard
e Visanet.
Não estamos querendo gerar nenhum dano às
operadoras. Queremos simplesmente que seja disciplinada a operação dos cartões de crédito no Brasil.
O Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Ricardo
Morishita, já se reuniu separadamente – segundo o
referido jornal – com o Presidente do Itaú/Unibanco,
e outras reuniões devem ocorrer com os presidentes
do Bradesco, HSBC e Santander.
Para concluir, Sr. Presidente, o que na verdade
existe é uma tensão enorme no setor. Existem danos
causados aos comerciantes, existem danos causados
aos consumidores.
Temos dúvidas: se o Governo abrandar, os bancos
estariam dispostos a promover avanços signiﬁcativos
para os consumidores? Os cartões de crédito ocupam
hoje o segundo lugar nas queixas ao Procon, atrás
apenas das telecomunicações.
Temos outras dúvidas: como amarrar esse compromisso de modo a garantir o seu cumprimento por
parte dos bancos?
O Governo precisa colocar na legislação deﬁnição
de prazo para mudanças contratuais entre administradoras e lojistas. Hoje não há regra. Logo, os pequenos
lojistas, que não têm poder de barganha, são os grandes prejudicados.
Finalmente, urge a decisão política das três pastas
do Governo: Justiça, Fazenda e Banco Central.
Tem de haver um disciplinamento, Srªs e Srs. Senadores. Da forma como os cartões de crédito operam
no Brasil hoje, é inevitável o dano ao consumidor, é
inevitável o dano aos lojistas. Algo tem de ser feito. Algo
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tem de acontecer no tocante aos excessos praticados
pelos cartões de crédito no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora falará um Líder. Depois falará V. Exª. Estamos
alternando.
Senador Mário Couto, V. Exª está inscrito como
Líder.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT.
Fora do microfone.) – Deixe-me falar primeiro!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Senadora, professora, presidenta está pedindo a sua
aquiescência...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu falo
depois da Senadora. Pode ser?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Se
o Plenário concordar, porque estamos alternando.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Se o Plenário concordar, falo depois da Senadora, primeiro,
pela admiração que tenho por ela; segundo, por ser
uma mulher que merece todo o nosso respeito.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT.
Fora do microfone.) – Obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Como ninguém se manifestou contra, então...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Abrirei
a oportunidade a ela. E logo depois falarei, dizendo
sempre, Senador Mão Santa, da admiração que tenho
também por V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Acima do Regimento está a gentileza dos cavalheiros
Senadores.
V. Exª estava relacionada aqui como oradora inscrita. Então, houve essa permuta com o nosso Líder
Mário Couto.
Com a palavra, na tribuna, a Senadora Serys
Slhessarenko, que representa o Estado de Mato Grosso, o Partido dos Trabalhadores e as lindas professoras do Brasil.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Obrigada, Senador Mário Couto, pela gentileza de nos
ceder a palavra. Muito obrigada mesmo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta
tribuna no dia de hoje para registrar a realização do
Fórum sobre Mudanças Climáticas da Globe Internacional de Legisladores, em que tenho a honra de ser
coordenadora. Esse evento acontecerá nos dias 23,
24 e 25 de outubro, em Copenhague, na Dinamarca.
As discussões estarão voltadas à formulação de propostas para o Pós-Kyoto e o Controle das Mudanças
Climáticas.

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

Nessa missão estarei acompanhada dos Senadores Cícero Lucena e Renato Casagrande, do Deputado
Luciano Pizzatto e do ex-Ministro e Deputado Federal
por São Paulo, o companheiro Antonio Palocci.
Vou para esse encontro muito otimista até porque
as notícias que li nos jornais desta semana acentuam
que o Brasil defenderá ﬁrmemente que os países ricos
ﬁnanciem os fundos climáticos. Fiquei particularmente
entusiasmada quando li que o diretor do Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais do Itamaraty,
embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, reaﬁrmou que o nosso País provavelmente se manifestará
contrário à tese de que os países em desenvolvimento
tenham de contribuir com os fundos destinados a iniciativas de contenção da emissão de CO2.
Faço uma breve pausa na minha leitura para dizer que o Brasil defenderá ﬁrmemente que os países
ﬁnanciem os fundos climáticos. O Senador Casagrande, aqui presente, está bem lembrado de que no nosso
último encontro em Roma falamos a respeito disso. No
meu discurso de abertura pedimos a criação de fundos realmente sustentados pelos países ricos, vamos
dizer, pelos países desenvolvidos, e isso nos parece
que é algo totalmente possível. Possível é e tem que
ser acatado politicamente.
Com essa colocação que mencionamos aqui,
agora, do nosso Embaixador Luiz Alberto Figueiredo
Machado, de que o nosso País se manifestará contrário
à tese de que os países em desenvolvimento tenham
de contribuir com os fundos destinados à iniciativa de
contenção de emissão de CO2, diante dessas aﬁrmações, não podemos também concordar com a possibilidade de reforma do Protocolo de Kyoto e a consequente diminuição do rigor em relação aos países
industrializados das metas a serem atingidas.
Nesse sentido, louvável é a posição da Índia, que
defende, claramente, que os países em desenvolvimento mantenham-se ﬁrmes, com a “unidade inabalável”
na questão da mudança climática para assegurar que
os países desenvolvidos assumam de vez a responsabilidade devida à redução progressiva das emissões
de gases com efeito estufa.
Essa questão tem a ver com o nosso País e, muito
especialmente, com o meu Estado de Mato Grosso, que
detém um potencial invejável na sua produção agrícola
e pecuária. Um pedaço do nosso território mato-grossense tem a Amazônia. Das estações regulares, com
chuva em tempo certo, depende o sucesso de toda a
nossa cadeia produtiva, e essa regularidade, infelizmente, muitas vezes, não está acontecendo. Porém,
estamos, gradativamente, revendo nossos conceitos,
instrumentalizando nossa ﬁscalização, impondo metas
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mais rígidas aos produtores mato-grossenses, tudo para
proteger este patrimônio de toda a humanidade.
Há poucos instantes, eu recebi um telefonema
do Governador Blairo Maggi, que, ao saber que estou
indo para Copenhague, para esse evento, coloca à
disposição documentos tirados de encontros dos Governadores da Amazônia. É uma atitude extremamente
importante dos Governadores da Amazônia a de terem
uma postura muito clara com relação a essa questão.
Saúdo especialmente o Governador Blairo Maggi, que,
de forma entusiástica, pediu-nos que levássemos esse
documento para o fórum que estamos seguindo.
Tendo em vista 2014, em que seremos uma das
sedes da Copa do Mundo, em Copenhague farei o relato
de nossas belezas naturais e da fantástica oportunidade que terá todo o mundo de conhecer nossa maior
riqueza, que é o Pantanal Mato-Grossense, totalmente
inundado, sendo maior até mesmo que a Inglaterra e
a Escócia juntas, com 365 mil quilômetros quadrados,
3.500 espécies de plantas, 264 tipos de peixes, 652
tipos de aves, 102 tipos de mamíferos, 177 tipos de
répteis e 40 tipos de anfíbios.
Por tudo que relatei, aﬁrmo que esse fórum será
o mais importante evento que a Globe já promoveu e,
pela sua importância estratégica, tem o patrocínio do
Primeiro-Ministro da Dinamarca e do Presidente da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP-15. Forte ênfase será dada ao
desenvolvimento de uma plataforma legislativa comum
de ações práticas e medidas, que os parlamentos das
maiores economias podem promover.
Nós temos que atentar muito: esse evento a que
nós estamos indo na Dinamarca, este fórum da Globe Internacional, procura agrupar parlamentares das
maiores economias do mundo e deﬁnir plataforma legislativa comum e ações práticas, que os países das
maiores economias podem e devem seguir.
Segundo o Primeiro-Ministro da Dinamarca, esse
fórum tem uma contribuição crítica a fazer antes das
negociações oﬁciais, até mesmo para apresentar a
nossos líderes as linhas gerais do êxito que se espera
da COP-15 e para construir consenso sobre as medidas que nós, legisladores, podemos sugerir para o
pós-Kyoto, que termina em 2012. Então, nós temos que
saber o que ﬁcará pós-Kyoto, e é isso que nós estamos
construindo. Aliás, o mundo inteiro, os mais variados
países estão dando as suas contribuições.
Estou, repito, muito conﬁante que a presença e
participação da delegação brasileira no fórum será de
grande destaque. Não tenho dúvida de que o Brasil é
fundamental nas discussões da COP-15 e poderá liderar, sim, as propostas e medidas de controle para
as mudanças climáticas. Já estamos à frente de mui-
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tos países, e agora nossas expectativas são grandes,
com os Estados Unidos e China. Sabemos que Barack
Obama vem trabalhando e se comprometendo quando
falamos em meio ambiente, mas cobramos e esperamos
medidas concretas por parte dessas grandes economias, que são os maiores poluidores do Planeta.
Mas acredito na cooperação internacional e num
acordo robusto da COP-15, que será crucial no controle das mudanças climáticas.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhores e
senhoras que nos ouvem e nos vêem, eu diria que
este evento...
Senador Casagrande, concedo um aparte a V.
Exª.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES)
– Senadora Serys, parabenizo V. Exª pelo pronunciamento, que fala de um evento e de um movimento de
que já participamos há algum tempo, que é um movimento de parlamentares de diversos países que trata
da questão de mudanças climáticas. E essa reunião
em Copenhague agora, neste ﬁnal de semana, vai ser
uma reunião muito importante porque ela é preparatória para a reunião de dezembro, que talvez seja a
reunião mais importante da história da conferência da
ONU sobre mudanças climáticas. Então, nós estamos
muito ansiosos e na expectativa. Ansiosos de que nós
possamos ter países importantes como os Estados
Unidos e a China – especialmente os Estados Unidos
– avançando muito do ponto em que estavam até recentemente. Nós não tínhamos ambiente de debate
com os Estados Unidos porque ele era presidido pelo
Presidente Bush, republicano, que seguia uma linha
muito conservadora. Com Barack Obama, demonstrase uma vontade maior, mas também não é suﬁciente,
porque a correlação de força interna americana não
permite que o Presidente Barack Obama avance tanto
quanto o mundo precisa. Mas espero que o Presidente
Barack Obama, o congresso nacional, por meio dos
parlamentares que defendem um acordo efetivo com
participação dos Estados Unidos, que eles consigam
levar a Copenhague, em dezembro, uma posição boa
dos Estados Unidos, porque nós já temos um desequilíbrio, nós já temos uma mudança do globo, do ecossistema global. Se nós não tomarmos medidas muito
rápidas e intensas, teremos diﬁculdade para chegarmos a resultados efetivos no controle do aumento da
temperatura do Planeta. Então, estima-se e aceita-se
dois graus até 2050, ou até 2100, até o ﬁnal do século, um aumento de dois graus na temperatura média.
Mas, se nada for feito já, não teremos nenhuma condição de fazer esse controle. Portanto, é importante
que tenhamos os americanos nessa posição, e tão
importante é a posição brasileira. A posição brasileira
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tem de se deﬁnir com clareza. O Brasil tem muito que
apresentar de positivo e certamente apresentará. Ele
está construindo sua proposta. Nós estamos propondo, na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de
Mudanças Climáticas e na Comissão de Relações Exteriores, um seminário no dia 4 de novembro aqui, no
Congresso, para que a gente possa também tirar uma
posição do Congresso com relação à posição do Brasil
em Copenhague, para que a gente possa subsidiar a
posição brasileira. E, ao mesmo tempo, nós estamos,
além de tirar a posição no Congresso, ansiosos também para que a Câmara dos Deputados vote a Política
Nacional de mudanças climáticas, que o Presidente
Lula já mandou para a Câmara dos Deputados desde
o ﬁnal do ano passado. Então, eu parabenizo V. Exª.
Estaremos juntos no encontro. Eu chegarei um pouco
mais tarde, por compromissos...
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Sábado à tarde o senhor tem uma mesa lá,
Senador.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Estaremos lá, se Deus quiser. Parabenizo V. Exª, e que
possamos ter um encontro produtivo.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me
concede um aparte?
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT)
– O Senador Tião Viana está na frente. Logo após, o
Senador nosso companheiro mato-grossense.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senadora
Serys, quero apenas falar do respeito e da valorização
que entendo deva ter essa agenda que V. Exª anuncia.
É uma agenda de integração e que deve ser, de fato,
compartilhada e vivida por todos os Parlamentos do
mundo. O Brasil tem de estar efetivamente inserido, e
o Senado Federal tem um papel destacado nessa atividade, porque as palavras de Gordon Brown, nesta
semana, em Londres, aﬁrmam muito bem a dimensão
do que estamos tratando. Ele diz, com todas as letras,
que uma catástrofe se aproxima, caso medidas ﬁrmes e
objetivas não venham a ser tomadas. É mais ou menos
o sentido do que ele diz na fase preparatória de Copenhague. Então, o assunto está sob a responsabilidade
de todos os países, de todos os povos. O que já se tem
como previsão é que os países do chamado BRICs não
terão adesão forte de assinatura de signatários para
reduções mais objetivas e que estarão resistentes, especialmente China, Índia e a própria Rússia. Então, nós
temos um impasse criado e, por isso, se invoca tanto o
papel que deverá ter o Presidente Obama, nessa fase
preparatória, para ﬁrmarmos o melhor acordo político
em Copenhague. Então, eu quero desejar toda sorte,
todo respeito a essa agenda em que V. Exª está inserida e conduzindo, juntamente com o Senado Federal.
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Os cumprimentos e os melhores êxitos nessa missão
tão importante para o mundo e para o Brasil.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, Senador Tião Viana.
Com a palavra, o Senador Osvaldo Sobrinho,
nosso companheiro, Senador mato-grossense.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Senadora Serys Slhessarenko, quero dizer que o Brasil
não poderia estar melhor representado, porque V. Exª
é, indiscutivelmente, uma pessoa que se preocupa
com esse tema, professora universitária, uma pessoa
que representa com muita dignidade Mato Grosso e
representará o Brasil. Eu acredito que Mato Grosso
tem feito, até certo ponto, com grandiosidade, o dever
de casa. Basta ver, neste ano, que nós não tivemos
tantos problemas como tivemos nos anos passados.
Se vamos naquela região norte, onde V. Exª sempre
anda e aonde sempre vai, sentimos que, neste ano,
os problemas foram bem diminutos, a queima foi bem
menor, o desmatamento foi bem menor e eu acredito
que nós tivemos condições de caminhar muito, em apenas um ano, nesse sentido. E é necessário caminhar
muito mais. A defesa do meio ambiente é a defesa da
vida, é a defesa da preservação da nossa espécie. Se
continuássemos naquele ritmo em que estávamos,
evidentemente, nós acabaríamos com este Planeta
rapidamente e não era esse o nosso desejo, nem o de
ninguém. Portanto, quero parabenizá-la e tenho certeza de que em Copenhague V. Exª vai representar bem
os interesses mato-grossenses e do Brasil como um
todo. Parabenizo-a por essa missão.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT)
– Obrigada, Senador Osvaldo Sobrinho. Com certeza,
nosso esforço tem sido muito grande, Senador Osvaldo
Sobrinho, Srs. Senadores e Srªs Senadoras.
Esse grupo foi constituído, Senador, há dois anos
e a gente tem tido de duas a três reuniões internacionais por ano. Aliás, até mais: já tivemos oito reuniões
em dois anos e meio mais ou menos. Quem promove
é a Globe Internacional.
Esse grupo de Parlamentares tem sido sempre o
mesmo, pois eles pedem que sempre seja o mesmo.
Há pessoas que trabalham nessa área do meio ambiente, Senadores e Deputados, como tem também na
área de economia, com a participação do Deputado
Antonio Palocci.
Senador Osvaldo Sobrinho, nossas viagens não
são subsidiadas pelo Senado da República ou pela Câmara. É tudo mantido pela Globe Internacional. Quer
dizer, a gente precisa dizer isso, senão, às vezes, as
pessoas podem achar que a gente está exorbitando
das coisas. Não, ao contrário, nós trabalhamos muito.
O Senador Casagrande está aí, ele sabe. Ele está com
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problema, mas vai ter de ir, às vezes, voando muito
mais tempo do que deveria para chegar em tempo, até
porque ele participa também de uma mesa, se não
estou equivocada, no sábado à tarde.
Então, nós discutiremos a questão do desmatamento evitado, a questão das ﬂorestas, do comércio
de carbono, biocombustível.
O Brasil, hoje, é o País que tem o mais alto percentual de energia renovável do mundo: 48,7%. O
país que se segue tem 30% e o terceiro, os Estados
Unidos, 16%.
Então, a gente está com condições de discutir de
igual para igual dentro do G8+5 – os países do mais cinco são China, Índia, México, África do Sul e Brasil.
Tenho certeza de que as dimensões da economia brasileira, as nossas ﬂoresta tropicais, a nossa
matriz energética limpa, como eu acabo de dizer, e a
reconhecida qualidade do nosso corpo diplomático nos
credenciam para que venhamos realmente, Srs. Senadores, a assumir um papel de protagonistas para valer
na COP15. Eu não tenho dúvida com relação a esta
questão: que o Brasil desempenhará um dos principais
papéis na COP15, quanto às questões climáticas. Está
aí o Ministro Minc, está aí o Presidente Lula fazendo
uma ação atrás da outra no sentido, realmente, de que
se proteja o meio ambiente.
É desenvolvimento econômico, sim, o que nós
queremos. Queremos e precisamos de desenvolvimento
econômico, mas com sustentabilidade ambiental.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra, o Senador Mário Couto, que, anteriormente, a tinha cedido, com muita diplomacia, à Senadora Serys Slhessarenko. Mário Couto representa o
Estado do Pará e o PSDB.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srs. Senadores, volto do
meu Estado. Estive no Pará, Senador Jefferson Praia, e
participei da Festa de Nossa Senhora de Nazaré. Havia
mais de um milhão de pessoas nas ruas depositando sua fé naquela santa milagrosa, gente de todas as
regiões do Estado, de todo o Brasil, do mundo inteiro,
que foram assistir à Virgem de Nazaré, Senador Mão
Santa. Algo indescritível. Mas volto, Senador, da minha
terra e, cada vez que vou, volto mais preocupado.
Antes de começar o meu pronunciamento, Senador Mão Santa, quero saudar o nobre Vereador e
Presidente da Câmara de Marituba – Marituba é a
cidade onde moro, próxima a Belém. Vereador Melo,
é um prazer muito grande tê-lo aqui no Senado Federal. Saiba do nosso carinho e de nossa admiração por
aquela terra de Marituba e por V. Exª.
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Senador Mão Santa, antes de entrar nos problemas do meu Estado, devo dizer que estou levando
às mãos de V. Exª, hoje, a CPI da Previdência, para
que V. Exª assine. Já estamos quase conseguindo as
27 assinaturas. Devo fazer um pronunciamento sobre
esse assunto e sobre os aposentados deste País na
quinta-feira.
Devo, hoje, Senador, dizer ao meu Pará, dizer
ao povo do meu querido Estado do Pará o quanto é
preocupante ver a violência alastrar-se naquele Estado. Recentemente, perdemos um agente federal,
um policial federal, crivado por sete tiros. Homem de
caráter, homem de trabalho, homem que defendia os
direitos dos paraenses, abatido violentamente, Senador Mão Santa.
Há muito, eu venho falando, nesta tribuna, da
segurança do meu Estado e do meu País. Vejo uma
guerra instalada no meu Estado, no Rio de Janeiro
e em outros Estados da Federação brasileira. Vejo,
com muita tristeza, o sangue do paraense derramado. Vejo, com muita tristeza, o sangue dos brasileiros
derramado e os bandidos avançando, como no caso
do Rio de Janeiro.
Sociedade brasileira, estão derrubando helicópteros! É verdade! É verdade, Brasil! Os bandidos estão
derrubando helicópteros no Rio de Janeiro! Quando
é que V. Exª poderia pensar que um dia isso poderia
acontecer neste País? Quando é que V. Exª poderia
pensar que um colega seu, da Polícia Federal, seria
violentado e crivado de balas, no Estado do Pará?
Quantos crimes, sociedade paraense, eu já mostrei
desta tribuna?
E vejo o quanto isso já começa a preocupar o
Supremo Tribunal Federal, meu nobre Vereador. O
Ministro Gilmar Mendes começa a analisar um pedido de impeachment no meu Estado. Irá a Plenário um
pedido de impeachment para o meu Estado, um pedido de intervenção federal no meu Estado diante de
tanta calamidade, paraenses, diante de tantas mortes,
diante de tanta negligência, diante de tanta incapacidade de governar.
Vejamos, por exemplo, a área da saúde, paraenses. Recentemente, meu nobre Vereador, a Governadora recebeu um hospital em Santarém – vou mostrar
para o Brasil, vou mostrar, por meio da TV Senado, a
incompetência da nossa Governadora, vou mostrar o
desastre que aconteceu no Estado do Pará, pelo fato
de nós, paraenses, termos colocado a Srª Ana Júlia
Carepa na direção do nosso Estado –.
Os bandidos tomaram conta. A saúde é a pior de
todos tempos na história do Pará. A Governadora, com a
sua incapacidade, recebe um hospital, em Santarém, no
oeste do Pará, cidade com mais de 250 mil habitantes,
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para servir a 10 Municípios; 600 mil pessoas serão servidas pelo hospital construído pelo Governo anterior. E
que hospital, Senadores! Olhe, Brasil, olhe Senador Mão
Santa, que hospital! O melhor hospital talvez do norte do
Brasil. Um hospital digno daquele povo, um hospital feito
em respeito àquele povo. Sabem o que a Governadora
fez, Srªs e Srs. Senadores? Este é o hospital, Senadores.
A Governadora, inicialmente, não queria fazer com que
esse hospital funcionasse. Recebeu o hospital equipado,
equipado, simplesmente para colocá-lo para funcionar. E
aquela senhora, chamada Ana Júlia Carepa, precisou de
muitas ações de rua – passeatas, carreatas – daquele
povo santareno, ações dos Vereadores, ações de líderes
políticos, dos Deputados, em especial do Deputado Alexandre Von, do meu Partido, pedindo à Governadora que
colocasse o hospital para funcionar. Este Senador, quantas vezes esteve aqui, Senador Expedito, pedindo que a
Governadora colocasse o hospital para funcionar. Diante
de tanta pressão, a Governadora colocou o hospital para
funcionar. E agora Senador, por que eu volto a esta tribuna para falar do mesmo hospital? Ora, se a Governadora
colocou o hospital para funcionar, por que volta o Senador
Mário Couto a esta tribuna questionando novamente sobre
este assunto? Acho que a Governadora do meu Estado
não gosta do povo santareno. Cortou a verba do hospital;
tirou R$1,3 milhão da verba que era repassada ao hospital; demitiu funcionários, médicos, enfermeiros do hospital;
fechou a UTI! Não tem nenhum parente dela internado lá.
Ela é Governadora. Ela tem leito especial para parentes
e amigos. Mas, lá, no oeste do Pará, uma cidade que tem
apenas linhas de avião a 1.300Km distante da capital,
que é Belém. E a Governadora: “Eu vou maltratar o povo
de Santarém!” Por que, Governadora, a senhora ganhou
a eleição lá, Governadora?! A senhora prometeu saúde
para o povo santareno, Governadora!
Aí é que eu questiono, sabe Vereador da minha
terra, aí é que eu questiono, Vereador! Político tem o
direito de mentir em palanque o que ele quiser mentir.
Esta é a minha grande indignação, Senador Expedito.
O político sobe em um palanque, Senador, em campanha, como a Governadora do meu Pará subiu em
palanques dizendo que acabaria com a violência no
meu Estado – a violência tomou conta do meu Estado
–. Mentiu criminosamente, Senador! Nada acontece,
absolutamente nada! A Governadora disse, em palanques, que ia melhorar a saúde no meu Estado, no
entanto, demite servidores da saúde! O hospital de
referência, que ganhou prêmio internacional da Santa
Casa de Misericórdia, Senador, no Estado do Pará, tão
mal, tão mal-administrada, que lá, Senador, houve um
escândalo, que foi abafado, um escândalo nacional,
um escândalo em que 240 bebês perderam a vida!
Duzentos e quarenta bebês perderam a vida! E nada
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aconteceu, absolutamente nada! Assassinaram os bebês. Mataram os bebês! São 240 famílias chorando a
perda de seus ﬁlhinhos. Não existe coisa mais deprimente, mais dolorosa, de maior sentimento do que você
perder o ﬁlho bebê. Foram 240, Vereador! Foram 240
bebês, e nada aconteceu! Nenhum processo foi aberto
contra ninguém. Nenhum processo foi aberto contra
a Governadora. Foi como se nada tivesse acontecido.
Tudo passou como se nada tivesse acontecido!
Hospital Ophir Loyola, outro hospital de referência para o tratamento do câncer. Os doentes de câncer
do meu Estado estão sendo transferidos para o Piauí.
Não se trata mais doente de câncer no Ophir Loyola!
Estão sendo transferidos para o Piauí, Senador Mão
Santa. E agora, o Hospital de Santarém.
Mostra TV Senado, mostra de novo para o Brasil.
Um baita hospital, um dos maiores, com capacidade de
atendimento extraordinária! Olha a UTI deste hospital. A
UTI, esta aqui, está altamente equipada, mas fechada
agora por ordem da Governadora; funcionários demitidos; hospital sem condição de funcionamento em sua
capacidade plena, corte de verbas na saúde.
Amanhã, mais uma vez, entrarei com o pedido
para que este Plenário aprove aqui um requerimento
de agradecimento, de louvor ao Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.
Ministro, muito obrigado por sua ação em defesa do Estado do Pará. V. Exª, que vai mandar para o
plenário nesse Supremo a discussão de uma intervenção no Estado do Pará. Não é que eu queira, não,
Ministro. Não é que eu deseje, não, Ministro. Eu não
desejaria nada disso que está acontecendo no meu
Estado, mas há uma necessidade imperiosa, Ministro,
imperiosa, de que se tome qualquer providência em
relação ao bem-estar dos paraenses. Nunca se viu
tanta criminalidade. Nunca se viu tanta incompetência
de um governo. Nunca se viu um desleixo tão grande,
um abandono dos paraenses.
Andei nas estradas do Pará. Nenhuma, nenhuma, meu caro Vereador, se V. Exª andar, nenhuma tem
condição de tráfego.
Senador Mão Santa, sei que hoje é um dia em
que muitos oradores querem vir a esta tribuna. Por
isso, vim fazer apenas essa referência.
Tenho certeza de que os santarenos, neste momento, devem estar aﬂitos com ameaças do fechamento da UTI, se ela já não estiver fechada. Agora, tenho
certeza de que já deve estar, com as demissões, com
os cortes de verbas, porque esse hospital serve a dez
Municípios, a 600 mil pessoas. E ele foi feito exatamente
para isso, ele foi feito exatamente para servir à população daqueles Municípios, porque aqueles Municípios
são distantes da capital do Estado do Pará.
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Essa Governadora, Senador Mão Santa, que se
diz Governadora, foi aos palanques enganar os paraenses, foi aos palanques mentir aos paraenses, dizendo
que ia melhorar a segurança e a saúde do meu Estado. Tudo está ruim. Nada melhorou, estradas, saúde,
educação... Só melhorou o bem-estar da Governadora. Isso aí melhorou, minha querida Governadora do
meu Estado!
Quando eu falo que V. Exª vai a bares, V. Exª ﬁca
com raiva deste Senador! Eu não falaria, se V. Exª tivesse uma conduta de uma mulher decente! V. Exª
está abusando! V. Exª está brincando. V. Exª está maltratando aqueles que conﬁaram em V. Exª.
Quando eu falo, Governadora, eu falo para o vosso bem. Ao deitar na sua cama, Governadora, ao fazer
a sua meditação e as suas orações, tenho certeza de
que a senhora foi ao Círio de Nazaré junto com a candidata do Presidente da República, Dilma. A Dilma só
se lembrou de Nazaré agora. A Dilma só lembrou do
Círio de Nazaré agora. Nunca foi ao Círio de Nazaré.
Não sabe nem o que é ser devota de Nazaré. Mas,
como a eleição está próxima, lá estão Dilma e Ana
Júlia juntas, lado a lado.
Mas quando a Santa passou, Governadora, não
deve ter escutado os pedidos de V. Exª em relação à
causa própria (Fora do microfone).
(Interrupção do som)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não deve,
Governadora, porque V. Exª está devendo muito ao
cidadão. V. Exª tem feito maldade ao cidadão. V. Exª
tem sido perversa ao cidadão paraense, Governadora.
Não adianta ir para o Círio pedir à Nossa Senhora de
Nazaré. Nem a Dilma. Nem a Dilma.
Ora, Dilma, tu fostes te lembrar de Nossa Senhora
de Nazaré agora, Dilma? Por que não foi antes?
Ora, Pedro Simon, se ela foi pedir pela doença
dela, até que é perdoável. Mas eu nunca vi, Pedro Simon, Dilma no Círio de Nazaré. Nunca na minha vida.
Agora, porque falta um ano...
(Interrupção do som)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Agora, do
lado de quem ela foi ﬁcar, Senador Flávio? Ao lado da
maior pecadora hoje em dia, no Estado do Pará, que
é Ana Júlia Carepa, que mentiu para o povo do Pará,
que maltrata o povo do Pará, que humilha o povo do
Pará. Deve estar muito mal a Ana Júlia Carepa com
Nossa Senhora de Nazaré.
Senador Mão Santa, desço desta tribuna com o
compromisso de na quinta-feira falar sobre a CPI da
Previdência, dos aposentados e na sexta-feira falar
da intervenção, que se aproxima, no Estado do Pará.
Senador Mão Santa, desço mais uma vez desta tribu-
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na certo de que estou defendendo os direitos do povo
paraense, como prometi em campanha pública.
Muito obrigado.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após contundente pronunciamento do Senador Mário
Couto como Líder da Minoria, chamamos, como orador
inscrito, o Senador Cristovam Buarque, do PDT.
Pela ordem, o Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Sr.
Presidente, gostaria de veriﬁcar a possibilidade de me
inscrever para falar daqui a pouco.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Para uma comunicação inadiável.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Ainda é possível?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
É, sim.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Então, gostaria de me inscrever para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Estamos alternando. Cristovam Buarque, que representa
o Distrito Federal, o PDT. Ele gosta e merece ser chamado de professor. A classe de professor é a única que
a sociedade chama de mestre, igual a Cristo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Presidente. E é sobre professor que
venho falar aqui.
Em geral, tenho falado sobre o professor lembrando os aspectos difíceis da carreira, lembrando as
diﬁculdades que enfrentam. Hoje venho falar aqui em
função de uma solenidade em que estive ontem – e
o Senador Flávio Arns lá também esteve como Presidente da Comissão de Educação – para a entrega
do Prêmio Educador Nota 10 e do Gestor Nota 10,
Senador Expedito.
Esse é um evento patrocinado já há alguns anos
pela Fundação Victor Civita, que escolhe em todo o
território brasileiro experiências sobre as quais possam
dizer: esse professor fez a diferença; esse professor,
por uma dedicação especial, por uma criatividade especial, Senador Tião, foi capaz de mudar a vida dos
seus alunos.
Ontem foram entregues dez prêmios aos dez
escolhidos como Educadores Nota 10, e um prêmio –
pela primeira vez na história do prêmio – para o Gestor Nota 10.
E eu quero dizer – e o Senador Flávio Arns, que
estava presente como Presidente da Comissão de Educação, pôde sentir – que nós saímos de lá, Senador
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Flávio, com um orgulho, uma satisfação de que existe
neste País gente trabalhando para compensar as diﬁculdades, professor que não se acomoda, que não ﬁca
parado, que leva adiante a sua luta. E eu digo professor
até com certo constrangimento, porque, na verdade,
quase todos são professoras. Raros são professores
do sexo masculino. E quero aqui citar o que foi feito
por essas pessoas que nos deixaram tão orgulhosos
de ver o que é possível fazer com tão pouco.
Eu começo citando a professora Andréia Betina
Legatzke Klitzke, que é professora da Escola Municipal Karin Barkemeyer, em Joinville. Essa professora
conseguiu atrair o gosto dos alunos para o estudo da
Matemática e da Geometria. Ela conseguiu, em vez de
usar as deﬁnições conceituais, que são tão abstratas
na Matemática, usar o dia a dia da vida dos alunos e
sua relação com a Geometria.
É uma beleza ter visto, no ﬁlme de apresentação,
como o garoto já sabia de ângulos, porque se lembrava
da barra de futebol. E, a partir da barra de futebol, ela
desenvolve o que é o ângulo, o que é o ângulo reto,
o que é a Geometria, e todo um trabalho que atrai as
crianças para o gosto por essa disciplina. Um esforço
da professora Andréia, que foi escolhida, ontem, uma
das professoras, um dos Educadores Nota 10.
O outro é o professor Ademir Testa Júnior, da
Escola Estadual Capitão Henrique Montenegro, em
Bocaina, São Paulo. O que ele fez foi trazer o gosto
dos alunos para a prática da Educação Física, uma
disciplina que, embora pareça atrair os jovens, da maneira como é feita, termina afastando os jovens. E a
Educação Física é tão importante quanto as disciplinas
teóricas de uma escola. O que ele fez foi aproximar os
alunos da população. O que ele fez foi fazer com que
pudesse haver, na prática da Educação Física dentro
da escola, também a participação da sociedade com
os alunos.
Um terceira professora: Áudrea da Costa Martins,
da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João
Batista, em São Leopoldo. Ela trouxe – e vejam como
os prêmios são bem escolhidos – experiências tecnológicas modernas para ajudar no ensino da composição
musical. Foi absolutamente deslumbrante ver como é
que as crianças se transformam em compositores de
música, ao colocar – ela, a professora – as crianças
para experimentarem composições musicais que tenderiam a casar com aquilo que essas crianças estão
lendo. Nós vimos como é que as crianças podem usar
as manipulações eletrônicas ao sabor de suas escolhas
e aí criar e montar músicas eletroacústicas.
Matemática e Música são disciplinas que afastam
os alunos. Todos gostam de ouvir, mas poucos gostam
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de praticar. Ela conseguiu atrair a totalidade dos alunos
da sua classe para a prática da música.
A Professora Claudia Tondato é outra que recebeu
o prêmio, da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Professor Rosalvito Cobra, em São Caetano, São Paulo.
Ela colocou as crianças para discutirem livros, comporem livros, e fez com que as crianças pudessem fazer
os textos avançarem e, obviamente, essas crianças
avançarem também, por meio da leitura participativa,
não apenas a leitura isolada, como os alunos fazem,
ou, pior ainda, como os alunos não fazem, em geral,
nas nossas escolas. Ela conseguiu envolver as crianças na criatividade da leitura e da escritura.
A Professora Daniela Mazoko, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Althayr da
Silva Rosa, em Urupês, São Paulo, também na área
da Matemática. A Professora Daniela mostrou como
é possível orientar os estudantes na busca de informação que, às vezes, nem a Prefeitura tinha, como o
consumo médio de água por habitante na cidade. Foi
bonito ver os meninos brincando com o computador
para determinar quanto estava o consumo de água na
sua cidade. Eles tiveram uma surpresa ao descobrir que
o gasto diário é, em média, de 225 litros de água por
pessoa, o que é um valor extremamente alto. Daí, além
de aprenderem Estatística e Matemática, passaram a
ter sensibilidade para o problema ecológico.
A Professora Karla Emanuella Veloso Pinto, do
Centro Educacional NDE de Lavras, Minas Gerais,
também recebeu o prêmio. Seu projeto foi relacionado com ambiente virtual. Ela conseguiu mostrar que é
possível, usando a ideia de copiar e colar que o computador favorece tanto na escritura, ela foi capaz de
colocar as pessoas para aprenderam a digitar comandos, e passou a acompanhar as lições de casa pela
Internet. Ela colocou as crianças entusiasmadas pela
possibilidade de participarem da aula à distância, por
meio de um ambiente virtual de aprendizagem e de
uma rede de relacionamento a serviço da educação.
Foi graças a essa ferramenta que ela pedia e recebia
trabalhos complementares aos conteúdos tratados
em classe. Hoje, um dos problemas de nossos meninos e meninas é levarem trabalho para casa trazerem
o trabalho feito. Senadores, ela conseguiu fazer isso
simplesmente colocando no jogo do ensino o uso do
computador.
A Professora Maria das Dores de Macedo Coutinho Raposo, da Escola Crescimento, de São Luís, no
Maranhão, em Língua Portuguesa, fez uma inovação
que para mim foi uma surpresa. Ela percebeu o gosto
das crianças por contos de terror. Trouxe os contos de
terror para dentro da sala de aula, e não apenas para
que as crianças lessem, mas também para que as

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

crianças tentassem compor, complementando, criando
personagens, de tal maneira que se tornou uma aula
agradável para essas crianças.
A Professora Maria Tereza Gomes de Almeida
Lima, do Centro Educacional Frei Seráﬁco, de São
João Del-Rei, fez um trabalho formidável de recuperação da memória. Levou para dentro da sala de aula as
cópias de um jornal chamado O Domingo, do século
XIX. Esse jornal O Domingo tinha uma seção de Literatura. Ela passou a estudar Literatura do século XIX
em São João Del-Rei, através de um jornal do século
XIX que não existe mais.
A Professora Milca Luiza Toyneti dos Santos,
também outra vitoriosa como Educadora Nota 10, da
Escola Estadual Professor João Caetano da Rocha,
em Itápolis, São Paulo. Ela mostrou como é possível
alfabetizar de uma maneira mais simples, tomando
cuidado especial, que nem sempre faz parte da prática dos alfabetizadores. Professora há dezoito anos,
por muito tempo ela usou métodos tradicionais, até
que, durante o Curso Normal superior, compreendeu
a importância de contextualizar o aprendizado. Como
a maioria das crianças na sua sala não tinha contato
com textos escritos – porque nossas crianças não têm
contato com textos escritos –, ela incluiu na rotina escolar atividades de leitura e escritura. Sempre lia para
eles e propunha tarefas como nomes próprios, listas
e cantigas. E ao ler...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – E,
ao ler, criou o gosto pela alfabetização.
A professor Rosangela Guella Tamagnone, da
Escola Estadual de Ensino Fundamental Ismael Chaves Barcellos, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul,
na disciplina Arte. Ela deu aula sobre fotograﬁa para
crianças da 7ª e da 8ª séries. E ao levar a máquina
fotográﬁca, ao levar as crianças a visitarem fotos, ao
colocar as crianças a fazerem fotos, ela ensinou como
é que uma foto pode ser boa ou ruim, como é que
existe uma perspectiva especial na qual o estudante,
o fotógrafo, pode fazer uma foto boa ou ruim.
E, ﬁnalmente, eu deixo por último para aquele
que venceu o título, pela primeira vez, de Gestor Nota
10. Deixo por último porque foi a primeira vez que esse
prêmio foi dado; deixo por último porque essa é uma
área a que nós precisamos dar mais atenção, que é
a área do Gestor Educacional. E deixo por último porque quem venceu esse prêmio é um professor aqui do
Distrito Federal, da cidade de Samambaia.
O que o professor fez foi algo extremamente simples. O Professor Amarildo Reino de Lima percebeu
que alguns alunos repetiam e repetiam e repetiam,
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alguns deles quatro vezes, porque ﬁcavam para trás
com estudantes pequenos. Mas, no lugar da saída que
algumas cidades estão escolhendo, de deixar o aluno
passar, sem fazer prova, de deixar o aluno ser aprovado
automaticamente, com a chamada promoção automática e sem deixar o aluno mais velho ﬁcar com o aluno
menor e desmotivado, ele simplesmente percebeu que
havia diversos alunos, em idades maiores, em classes
atrasadas. Ele juntou esses meninos e essas meninas
na mesma série. E, ao mantê-los na mesma série,
com idades iguais, pôde atrair outra vez a atenção. E
isso só foi possível pelo seu trabalho de gestor, porque uma orquestra pode até tocar sem maestro, mas
uma escola não funciona sem um bom gestor. É ele
que vira o maestro dos professores, para trazer à luz
o som que existe dentro de cada criança.
Por isso, meus parabéns ao Professor Amarildo Reino de Lima, aqui da cidade de Samambaia, do
Centro de Ensino Fundamental nº 427, que ganhou
esse prêmio ontem, pela primeira vez.
Finalmente, Senador Mão Santa, peço mais trinta
segundos ou um minuto, para falar de um premiado que
não recebeu prêmio, que é a Fundação Victor Civita. A
Fundação, ao manter esse prêmio, merece um prêmio
também, porque, ao manter esse prêmio...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª pede trinta segundos, e já lhe concedo sessenta.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Agradeço a generosidade dos trinta segundos adicionais.
Ao manter esse programa, esse prêmio, há um
esforço grande de seleção. Quatro mil candidatos se
ofereceram. No próximo ano, certamente serão dez mil,
tanto que sugeri à Fundação que criassem também os
dez Educadores Nota 10 em cada Estado, para depois
escolher os dez do Brasil inteiro.
Eu parabenizo a Fundação, que faz um trabalho
tão grande, com revistas especiais, com promoção de
métodos educacionais, por ter levantado a autoestima
dos professores do Brasil, escolhendo dez deles para
dizer que alguns não se entregam, alguns continuam
lutando, alguns têm criatividade e põem essa criatividade a serviço de todos.
Vamos fazer com que os dois milhões de professores do Brasil sejam assim. Para isso, bons salários para eles, boa formação para eles, bons prêmios
para eles, como esses que a Fundação Victor Civita
concedeu ontem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Meus parabéns pelo discurso e pela pontualidade
britânica!
Agora, vamos chamar um orador de comunicação
inadiável, Expedito Júnior...
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presidente
Mão Santa, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – ...
o mais novo tucano do País.
Pela ordem, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, gostaria de consultar V. Exª sobre se
vai haver Ordem do Dia na sessão de hoje. Faço essa
pergunta, porque são 17 horas e 13 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
nossa Secretária Executiva está-se comunicando com
o Presidente Sarney.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu aguardo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Expedito Júnior, regimentalmente, V. Exª teria
cinco minutos.
Romeu Tuma preside agora.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, Senador Mão
Santa, Srªs e Srs. Senadores, nós amanhã devemos
votar a PEC da transposição dos servidores públicos
do nosso Estado no plenário da CCJ, a Comissão de
Constituição e Justiça, e também no plenário desta
Casa. Em boa hora, como diz V. Exª. Inclusive, V. Exª
ajudou na construção da proposta quando ainda da
apresentação da PEC da Senadora Fátima Cleide aqui.
No início, há quatro ou cinco anos, V. Exª foi um dos
Senadores que ajudou na construção e na aprovação
da chamada PEC nº 483, da transposição dos servidores públicos do Estado de Rondônia.
Há, hoje, na verdade, uma grande preocupação
com os servidores públicos de Rondônia por conta
do que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Na
verdade, foram três textos aprovados na Câmara. Há
o texto que reconhece os servidores municipais até
1981 – até 1981 os servidores serão enquadrados no
plano federal. Também houve a aprovação do substitutivo do Deputado Eduardo Valverde, que remete à
contratação dos servidores de 1981 até 1987. E há
uma emenda construída, apresentada pelo Deputado
Mauro Nassif, que remete para a Lei Complementar
nº 41, para o seu art. 36, que exatamente diz sobre o
custeio dos servidores públicos contratados de 1981
a 1991. Ou seja, dentro de um período de 10 anos, os
servidores públicos do nosso Estado estariam sendo
enquadrados.
Quero tranquilizar a população do meu Estado,
porque estamos buscando, estamos pavimentando um
caminho, tanto eu quanto o Senador Raupp e a Senadora Fátima Cleide e também a maioria dos líderes
sindicalistas do nosso Estado – que está presente aqui
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hoje, buscando esse entendimento –, para que possamos votar, amanhã, na Comissão de Constituição
e Justiça e aqui, no plenário.
Hoje, durante o almoço, durante uma reunião do
PSDB, o Líder Arthur Virgílio já assumiu um compromisso: sendo votada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, faremos um trabalho concentrado
para trazer a matéria para ser votada amanhã no plenário desta Casa e vamos propor aqui, por intermédio
tanto do Democratas quanto do PSDB, a quebra de
interstício, votando aqui o primeiro turno da PEC da
transposição dos servidores públicos do Estado de
Rondônia; e, em seguida, dentro de um entendimento com o colégio de líderes – tenho certeza de que
terá que ser ouvida a base do Governo, terão que ser
ouvidos o Líder do Partido dos Trabalhadores e o Líder do PMDB, os dois maiores partidos desta Casa –,
acredito na viabilidade, na possibilidade de votarmos
a PEC amanhã, em primeiro e segundo turnos, corrigindo uma injustiça com os servidores públicos do
nosso Estado, uma distorção com Rondônia, porque
isso já foi feito com os ex-Territórios de Roraima e de
Amapá. E, mesmo que tardiamente, ainda presentearemos os servidores públicos do nosso Estado com
a aprovação da PEC da transposição dos servidores
públicos do nosso Estado.
Quero fazer um registro, Sr. Presidente, no sentido
de que houve um trabalho... E destaco principalmente o
do Governador Ivo Cassol, que, por intermédio de sua
liderança, mandou para cá, por duas vezes, uma caravana de, mais ou menos, 600 servidores, que vieram
para a Câmara dos Deputados para, no bom sentido,
pressionar os Deputados para que pautassem e votassem a PEC da transposição, que já estava paralisada
há mais de quatro anos na Câmara dos Deputados. A
matéria foi, então, votada na Câmara dos Deputados.
E gostaria de destacar a participação do Governador
Ivo Cassol e dos 24 Deputados Estaduais da Assembléia Legislativa do meu Estado, capitaneados pelo
Presidente da Assembléia, o Deputado Neodí.
(Interrupção do som.)
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Quero destacar, Sr. Presidente, o empenho dos nossos líderes sindicalistas, que participaram desse processo
como ninguém. Desde o início, desde o primeiro texto,
eles vinham brigando para que tivéssemos esse projeto aprovado, para que tivéssemos os servidores já
enquadrados.
Mas, enﬁm, essa novela mexicana chega a um
ﬁnal feliz. Eu não poderia deixar de fazer aqui também
um agradecimento aos servidores públicos do nosso
Estado – além dos sindicalistas –, que deixaram Ron-
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dônia, vieram para cá e se colocaram à disposição. Foram mais de 600 servidores que vieram rumo à Capital
Federal e trabalharam como ninguém para que essa
PEC fosse aprovada na Câmara dos Deputados.
Aqui, amanhã, certamente não teremos a presença dos nossos servidores, mas termos a presença dos
nossos líderes sindicalistas, que estarão representando
aqui cada servidor do Estado de Rondônia: o servidor
do Ministério Público Estadual; o servidor do Poder
Legislativo, da Assembléia Legislativa; o servidor do
Poder Judiciário; o servidor do Executivo estadual ou
qualquer servidor do Estado de Rondônia que se beneﬁciará da aprovação da PEC da transposição.
Não sei ainda, mas, até o ﬁnal da tarde de hoje,
nós estaremos discutindo e vamos apresentar ao Relator se é possível ou não construirmos, melhorando
o texto no Senado, para que ﬁque clara a questão de
1987 e de 1991. Quais serão os servidores que serão
atingidos e que serão beneﬁciados? Os servidores
contratados até 1987? Os servidores contratados até
1991? Eu acho que o texto aprovado na Câmara já contempla os dois, já contempla os servidores contratados
até 1987 e também remete para a Lei Complementar,
no seu art. 36, também contemplando os servidores
contratados até 1991.
Então, eu acho que é possível a melhora do texto
no Senado. Estamos juntos com as duas assessorias,
tanto do PSDB quanto do Democratas, para, sendo
possível, apresentar essa emenda ainda na tarde de
hoje para que o Relator possa incluí-la no seu relatório amanhã.
Mas eu gostaria de ﬁnalizar, Sr. Presidente, até
porque estou extrapolando o tempo dado pela Mesa,
com mais um minuto para fazer o registro de mais uma
audiência pública feita ontem, no Estado de Rondônia,
onde estava presente o Major Fábio, que é o Relator
da PEC nº 300, na qual estamos pedindo tratamento
isonômico ao dos policiais militares do Distrito Federal,
e também para os servidores do Corpo de Bombeiros.
Foi feita uma audiência no Estado de Rondônia, uma
audiência grande, e eu gostaria de pedir o empenho
da Câmara dos Deputados, Sr. Presidente, V. Exª que
é de São Paulo. É a contribuição necessária que o Governo vai dar à segurança pública do Brasil: o mesmo
que vai ganhar um policial militar em Rondônia – para
mim, não tem diferença nenhuma em suas ações –
deve ganhar também um policial no seu Estado, São
Paulo, deve ganhar também um policial do Nordeste,
deve ganhar também um policial do Centro-Oeste, deve
ganhar também um policial do Norte.
Então, eu faria um apelo para os Deputados Federais no sentido de que ajudem o Major Fábio, que é
o Relator dessa matéria, apreciando essa PEC, para
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que venha ao Senado e que possamos sobre ela nos
debruçar, discutindo e votando aqui. Não tenho dúvida de que a maioria dos Senadores vai votar favoravelmente.
Eu gostaria de destacar aqui todos os nossos
Deputados Federais, em especial, o Deputado Garçon,
que foi o coordenador da Bancada do Norte. Foi ele o
responsável pelo acontecimento da audiência pública
no Estado de Rondônia.
Finalizo, dizendo, Sr. Presidente, que é mais do
que justo esse tratamento à segurança pública. O Governo Federal tem essa dívida com os Estados. V. Exª,
que já foi Diretor-Geral da Polícia Federal, sabe que
a responsabilidade de ﬁscalizar as fronteiras no meu
Estado é do Governo Federal, do Exército, da Polícia
Federal – não sei se da Força Nacional, mas, de repente, também da Força Nacional. Não é da responsabilidade nossa, do Estado, não é da responsabilidade das
Polícias Militar e Civil dos Estados. No entanto, somos
nós que fazemos isso lá. Então, é mais que justo que o
Governo dê a sua contrapartida e a sua contribuição,
ajudando-nos na folha de pagamento desses servidores, pagando um salário digno e justo a uma classe
que merece e merece muito.
Durante o discurso do Sr. Expedito Júnior, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– V. Exª tem toda razão. Enquanto se virarem as costas para o trabalho do policial, sem dúvida nenhuma,
a criminalidade continuará crescendo. Os governantes
têm de olhar com carinho e respeito a atividade policial.
Cumprimento V. Exª por essa voz candente em defesa
dos interesses dos seus proﬁssionais.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Com a palavra o Senador Jefferson Praia; em seguida,
Papaléo Paes e Marco Maciel.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – V. Exª tem
alguma informação sobre a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Vou pedir para veriﬁcar agora. É que o Presidente foi
à posse do Ministro do Tribunal de Contas da União e
está a caminho. Deve ter Ordem do Dia; não sei se ela
vai ser aceita para discutir ou não, mas ele deve abrir
e, se não houver condições de votarem as Medidas
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Provisórias, ele poderá suspendê-la. Mas ele já deve
estar a caminho da Casa.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de fazer meu pronunciamento especíﬁco sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 300 – acabei de falar com o Senador
Expedito Júnior que vou me reportar a esse tema –,
gostaria de destacar dois requerimentos e três ofícios
que estarei apresentando a partir deste momento.
O primeiro, Sr. Presidente, é de parabenização
à Rádio Castanho do Careiro. O Município do Careiro
Castanho tem uma rádio chamada Castanho do Careiro, a 103,3. Faz dois anos neste momento, foi inaugurada pelo Padre Igínio Mazzucchi e tem a missão
de levar cultura, informação e a palavra de Deus para
todas as comunidades do Município. Quero parabenizar a todos que fazem dessa rádio uma grande rádio
do Município do Careiro.
Quero também, Sr. Presidente, dizer que, na semana passada, tive a oportunidade de conhecer um
pouco mais de perto o trabalho grandioso feito pela
Marinha do Brasil, de assistir às populações ribeirinhas da Amazônia. Essas populações vivem distantes de tudo e as diﬁculdades são enormes, principalmente na área de saúde. O trabalho realizado pelo 9º
Distrito Naval, sob o comando do Vice-Almirante José
Geraldo Fernandez Nunes e pelo Capitão de Mar e
Guerra, Marcelo Campos, Comandante da Flotilha do
Amazonas, e de todos os marinheiros e marinheiros
é digno de louvor.
Por esta razão, Sr. Presidente, em nome do povo
do meu Estado, o Estado do Amazonas e dos ribeirinhos, estou apresentando um requerimento de voto
de louvor pelos trabalhos realizados de assistência
médica e odontológica nos rios da Amazônia, pela
Marinha do Brasil.
Destaco, também, Sr. Presidente, três ofícios
que estou apresentando. Há alguns dias, o Tribunal
de Contas da União enviou a esta Casa o Relatório
Fiscobras 2009. Obras que apresentam irregularidades e, por esta razão, o Tribunal de Contas da União
recomenda a paralisação. Nós devemos analisar essas
obras. São 41 obras; as principais irregularidades são:
sobrepreço, superfaturamento, licitação irregular, falta
de projeto executivo e problemas ambientais.
Sr. Presidente, estou apresentando ofício, solicitando providências urgentes dos órgãos competentes
sobre as obras que estão sendo realizadas no meu
Estado, no Estado do Amazonas. A primeira, Sr. Presidente, é a execução da construção e pavimentação da
rodovia AM-317, no trecho compreendido entre Boca
do Acre (km 416) e a divisa da Amazônia com o Acre
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(km 516). O segundo, Sr. Presidente, é a execução de
serviços e obras de engenharia para revitalização do
sistema viário do Distrito Industrial de Manaus. E a
terceira é a ampliação de subtransmissão de energia
elétrica em Manaus. Portanto, são três obras no meu
Estado que estão com problemas apresentados pelo
relatório Fiscobras. Quero que as autoridades competentes nos deem informações sobre o que está acontecendo e agilizem para atender às recomendações
do Tribunal de Contas da União.
Mas, Sr. Presidente, gostaria de me reportar
muito rapidamente a um dos pontos destacados de
forma muito enfática pelo Senador Expedito Júnior a
respeito da PEC 300.
Na quinta-feira passada, o centro de Manaus, Sr.
Presidente, transformou-se no palco de uma manifestação democrática em prol da segurança pública. Tínhamos no centro de Manaus certamente mais de 10
mil pessoas. Famílias de policiais militares, os policiais,
as esposas, os ﬁlhos, todos na luta pela aprovação
da PEC 300. Policiais militares e membros do Corpo
de Bombeiros uniram-se ao povo para reivindicar a
aprovação, pelo Congresso Nacional, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 300, de 2008, ou simplesmente PEC 300, por ocasião da audiência pública, in
loco, realizada pela Comissão Especial da Câmara dos
Deputados, que ora aprecia a proposição. Ela estabelece que a remuneração dessas duas categorias em
todo o País não poderá ser inferior à que recebem os
seus colegas de Brasília, Distrito Federal.
Sr. Presidente, enquanto um soldado da Polícia
Militar do Distrito Federal recebe R$4,5 mil por mês,
o do Amazonas ganha pouco mais de um terço dessa quantia, Sr. Presidente, R$1,6 mil. Acrescente-se
a isso que os policiais militares amazonenses não se
limitam a atuar em contextos urbanos, devendo trabalhar em áreas afastadas e de difícil acesso, quase aí
perdidos na imensidão da Floresta, onde travam combates sem tréguas.
Quanto ao Corpo de Bombeiros, Sr. Presidente, é importante destacar – e o povo testemunhou há
pouco tempo – seu denodo, sua solidariedade e sua
incansável capacidade de trabalho na assistência às
vítimas da pior enchente que enfrentamos, Sr. Presidente, desde 1953, que foi a enchente deste ano, a
enchente de 2009.
É preciso levar em consideração também que os
policiais militares e os bombeiros do Brasil não têm
acesso a direitos já antigos de outras categorias.
A escalada da criminalidade e da violência em
todo o Brasil exige do Poder Público coragem e lucidez
para solucionar o problema, ao lado de investimentos
visando ao fortalecimento institucional das forças es-
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taduais de segurança, como treinamento, modernização de sistemas de inteligência, armamento, veículos
e instalações, e é necessário e inadiável fazer justiça
salarial a esses corajosos pais e mães de família.
Senador Expedito, é com muito prazer que ouço
V. Exª.
O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Eu quero
cumprimentar o pronunciamento de V. Exª. Ele vem em
boa hora, apesar de que essa PEC ainda não se encontra no Senado – a discussão dela ainda está em poder
da Câmara dos Deputados. Mas nós tivemos também
a mesma discussão, e o Major Fábio, que estava vindo
do Amazonas e foi direto para o Estado de Rondônia,
falou do sucesso que foi. Inclusive, houve uma marcha
dos policiais militares nas ruas de Manaus. Eu quero
cumprimentar V. Exª por trazer este assunto aqui para o
Senado. Nós já assumimos o compromisso no sentido
de enveredar no caminho da discussão e da aprovação desta PEC aqui no Senado, mas, acima de tudo,
eu dizia agora há pouco e torno a repetir – até porque
V. Exª está na tribuna e representa um dos maiores
Estados do Brasil, que é o Amazonas – que a responsabilidade do Governo Federal é exatamente nesse
sentido. Eu acho que é a hora de o Governo Federal
de repente sair por cima nessa questão da segurança
pública. Vai resolver o problema da segurança pública?
Não, mas vai facilitar muito para os Estados; vai nos
ajudar. Imaginem tirar esse dinheiro da folha de pagamento dos servidores públicos do seu Estado ou do
meu. Isso nos daria oportunidade de investirmos, de
fazermos mais investimentos na segurança pública, na
Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros
dos nossos Estados; principalmente nos nossos dois
Estados, que fazem fronteiras com outros países. Eu
acho que é mais do que justo que o Governo Federal
nos dê essa isonomia, porque o que nós estamos pedindo é a isonomia. Os servidores aqui do Distrito Federal estão sendo custeados, pagos pela União. Que
isso se estenda também para os outros 26 Estados
da Federação brasileira. E mais do que justo, porque
é uma questão de segurança nacional! A Amazônia,
principalmente, é uma questão de segurança nacional.
Então, eu quero cumprimentá-lo, quero elogiá-lo pelo
pronunciamento que V. Exª tem a coragem de fazer.
Não é qualquer político hoje que tem a coragem de
defender um projeto dessa natureza. Eu cumprimento
aqui o autor do projeto, o Deputado Arnaldo Faria de
Sá; o Relator, na Câmara dos Deputados hoje, que é
o Major Fábio; mas, acima de tudo, eu cumprimento V.
Exª por já estar trazendo a discussão desta PEC para
o Senado. Parabéns! Espero que possamos ver esta
PEC ser aprovada rapidamente na Câmara, para que
possamos discuti-la aqui no Senado.
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O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Expedito.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Senador Jefferson Praia, quando V. Exª puder me dar
um aparte, eu gostaria muito.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Pois
não, Senador Casagrande. É com muito prazer que
ouço V. Exª.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES)
– Primeiro, parabenizá-lo pelo pronunciamento: a importância de se levantar o tema da segurança pública
neste momento, momento por que estamos passando. O Senador Expedito Júnior acabou de se referir à
situação que nós vivenciamos nesses últimos dias no
Estado do Rio de Janeiro. Veriﬁque como foi a situação! Momentos de alegria que o Rio de Janeiro passou e passa ainda na escolha da cidade como sede
da Olimpíada de 2016 e de tristeza que o Estado do
Rio de Janeiro passou, nesses últimos dias, com alguns episódios: o enfrentamento da polícia com os
traﬁcantes, que culminou na derrubada de um helicóptero pelos criminosos; a morte do Presidente da ONG
AfroReggae, uma ONG importante, que faz um belo
trabalho no Brasil, mas, principalmente, no Estado do
Rio de Janeiro. São dois episódios que demonstraram,
de fato, a fragilidade do nosso sistema de segurança.
Terei oportunidade, se tiver tempo mais tarde, de fazer
uma análise mais profunda sobre esse tema. Mas V.
Exª levantou esse tema e quero dizer que a segurança, o combate à criminalidade, é um tema de todos
– da União, dos Estados, dos Municípios. É um tema
da sociedade brasileira, do Congresso Nacional, do
Poder Judiciário. É um tema que deve mobilizar todo o
mundo em torno de propostas concretas e claras que
possam fazer com que as famílias brasileiras tenham
um mínimo de segurança. Nós estamos vivendo uma
situação de total anormalidade e de uma certa aparência de não funcionamento institucional, pela audácia
da criminalidade, do crime organizado hoje em nosso País. Muitas coisas precisam ser feitas. Temos de
aprofundar o debate, especialmente com relação ao
tráﬁco de drogas e de armas em nosso País; ao papel
do controle das fronteiras; da necessidade de continuarmos com um trabalho de desarmamento das pessoas, mas especialmente dos bandidos, para que as
pessoas tenham a sensação de que podem ﬁcar sem
armas e de que, também, está-se avançando no desarmamento, de que novas armas não estão entrando,
como estão entrando hoje. Muitas coisas precisam ser
feitas. O senhor tocou em um ponto importante, que é
o da valorização do policial militar. Acho que o grande
mérito da PEC nº 300 é o debate da valorização do
policial militar. É lógico que segurança pública se faz
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com a valorização do proﬁssional e com outras medidas, como a motivação da corporação, qualiﬁcação,
compromisso da corporação. Mas debater a valorização do proﬁssional que está lá na rua combatendo o
crime organizado é um debate importante a ser feito
aqui no Congresso Nacional, principalmente com os
Estados, com os Governadores, porque o que se votar
no Congresso vai ter efeito lá no Estado. Então, tem
que fazer o debate aqui, o debate com os Governadores, com as assembleias legislativas, para que nós
possamos caminhar na direção de valorizarmos os
proﬁssionais da área de segurança, que são proﬁssionais que podem dar o respaldo nessa política mais
orgânica, mais articulada de combate à criminalidade.
Obrigado, Senador.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Um aparte,
Senador.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Agradeço o aparte do Senador Casagrande.
Senador Mário Couto, é com muito prazer que
o ouço.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Jefferson Praia, primeiro, parabenizo V. Exª pelo pronunciamento que faz na tarde de hoje. Olhe, Senador, V. Exª
é testemunha de que quase toda semana o Senador
Mário Couto vai a essa tribuna alertar as autoridades
do País, especialmente do meu querido Estado do Pará,
com relação à violência. Quando vejo cenas na televisão, como vi ultimamente, para mim não é surpresa.
Eu só tenho é que lamentar. Eu só tenho é que sofrer
junto com as pessoas. Um sofrimento que é previsto.
Não vai parar aí. Essas mortes serão triplicadas, infelizmente. A verdade, Senador, é que o Poder Público
não investe em segurança. É uma vergonha, Senador!
Pegue o investimento do Governo Federal em segurança. Pegue o investimento do Governo do Estado
do Pará em segurança. Não investem! Se V. Exª andar
pelo interior deste País todo, V. Exª verá uma frota de
carros policiais altamente sucateada, sem condições,
muitas vezes, de colocar gasolina. No meu Estado, vereadores fazem coleta para reposição de peças e para
gasolina, Senador. Esse é o grande problema! Isso é
problema de gestão. Agora se inventou que para a segurança tem-se que dar tempo, tem que vir da educação. Eu concordo com tudo isso, mas na situação em
que o País está, em que nada se faz para combater
a violência, Senador, vai-se esperar a aplicação em
educação? Tem-se que fazer uma ação de imediato. O
povo está caindo morto na rua, Senador! Onde estão
as delegacias, os carros, as armas? O bandido tem
mais armas que a polícia hoje, Senador. Isso é uma
vergonha para o nosso País, especialmente para o meu
Estado, que agoniza, que sofre com a violência que se

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

espalhou por este Brasil e que está hoje matando, não
digo centenas, mas milhares de pessoas neste País
e no meu Estado. Parabéns pela preocupação e pelo
pronunciamento de V. Exª. É lógico que o policial tem
que ser valorizado, Senador.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Mário Couto.
Se fôssemos fazer uma pesquisa no Brasil, em
todas as capitais, nos Municípios brasileiros, certamente a segurança estaria entre os três principais
problemas.
Infelizmente, chegamos a uma sociedade com
sérios problemas, como o que temos vivenciado na
atualidade. Isso não vem de hoje. Agora está aí o “problemaço” para resolvermos.
Eu quero agradecer a todos os Senadores que
me apartearam.
Sr. Presidente, o salário mais adequado ajuda a
reter na corporação os recursos humanos de melhor
desempenho, bem como contribui para atrair para os
seus quadros, via concursos públicos, os candidatos
mais promissores.
Trata-se de um passo fundamental para transformar os Policiais Militares e os Corpos de Bombeiros,
que temos, nas PMs e nos Corpos de Bombeiros que
queremos, à altura dos desaﬁos do crime organizado
e das catástrofes que hoje atormentam e ameaçam a
população do nosso País.
Finalizo, Sr. Presidente, parabenizando os Policiais Militares e os Bombeiros do Estado do Amazonas
pelo seu trabalho, pela sua contribuição e pela justa
reivindicação de melhores condições proﬁssionais que
lhes permitam servir o povo do nosso Estado com eﬁcácia e qualidade.
A PEC 300 ainda não chegou ao Senado Federal, mas desde já estou participando a todos que
a minha posição em relação a essa PEC é a de lutar
pela aprovação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Eu é que lhe agradeço, Senador Jefferson Praia.
Cumprimento V. Exª por pensar na Polícia.
Tem a palavra o Senador Papaléo Paes e, em
seguida, o Senador Marco Maciel.
Peço desculpas ao Senador César Borges, que
estava inscrito como líder. Eu não o tinha visto. S. Exª
concordou que os dois ﬁzessem seus discursos. Em
seguida, será a vez de S. Exª. Agradeço a compreensão a S. Exª, sempre gentil.
Então, tem a palavra o Senador Papaléo Paes;
em seguida, falará o Senador Marco Maciel.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, o
Amapá é um Estado novo, surgiu com a Constituição
de 1988. Era um Território e passou a ser ex-Território
Federal do Amapá. Inicialmente, houve a criação de
cinco Municípios; hoje, são dezesseis Municípios. Mas
a reestruturação do Estado de 1988 para cá não evoluiu como esperávamos. Há algumas evoluções muito
positivas em alguns Municípios e outras que consideramos evoluções não negativas, mas que não acompanharam, pelo tempo, aquilo que esperávamos. E,
daí em diante, houve algumas diﬁculdades.
Recebi a visita do Sr. Prefeito de Vitória do Jari.
São dois Municípios no Vale do Jari: Vitória do Jari e
Laranjal do Jari. O Prefeito de Vitória do Jari, Sr. Luiz
Beirão, visitou-nos juntamente com toda a bancada
de Vereadores, com os nove Vereadores. Veja a diﬁculdade de um prefeito de um Município como Vitória
do Jari vir para cá com nove Vereadores! Isso mostra
justamente a necessidade que eles têm de reivindicar,
de nos procurar – nós, que representamos o Estado –,
para obter a solução de alguns problemas.
Eles trouxeram dois problemas – tiveram uma
audiência com o Presidente Sarney, e eu estava junto
–, e um deles é relativo ao fato de que Vitória do Jari
não tem ligação terrestre com qualquer outro Município.
Então, o que se deseja é abrir uma estrada de cerca
de trinta quilômetros de Vitória do Jari a Laranjal e de
Laranjal a Macapá. Essa seria uma das reivindicações.
Hoje, é preciso atravessar o rio de barco para o Pará,
andar mais vinte quilômetros para pegar outro barco
e retornar para Laranjal, para daí tentar uma condução até Macapá.
A outra reivindicação é muito grave. Eles estão
reivindicando uma agência ou um posto avançado
do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal,
especiﬁcamente do Banco do Brasil, porque a Caixa
Econômica, pela informação que tenho, está com diﬁculdade de abrir novas agências, apesar de ter condições de construir os prédios, porque lá não há pessoal concursado para ocupar as funções nas agências.
Então, o Banco do Brasil seria a solução mais imediata. Em Vitória do Jari, não existe casa bancária. E
não perdoamos, de forma alguma, que o Banco do
Brasil, uma instituição ﬁnanceira que está acima de
qualquer suspeita e que tem como objetivo principal
prestar apoio ao desenvolvimento social e econômico
do País, possa desprezar ou esquecer esses Municípios tão carentes.
O que acontece? Toda a movimentação ﬁnanceira
do Município é feita em Laranjal do Jari ou em Almerim, no Pará. O aposentado, por exemplo, sai de Vitória
do Jari, atravessa o rio de barco para Almerim e de lá
se dirige a um posto bancário em Almerim, que ﬁca
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no Pará, ou em Laranjal do Jari, no Amapá. Isso tem
gerado muitos problemas, que, aliás, são seriíssimos,
ligados à segurança pública: são muitos os assaltos
aos nossos queridos aposentados, são muitos os acidentes, inclusive, no percurso das viagens.
A reivindicação é justamente no sentido da implantação de um posto avançado, de uma agência do
Banco do Brasil em Vitória do Jari. Isso foi solicitado no
Ofício nº 102, de 2009, da Câmara Municipal. O documento está assinado por todos os Vereadores que se
ﬁzeram presentes aqui e pelo Sr. Prefeito.
Então, é o apelo que faço: que o Banco do Brasil
olhe essa questão com muito carinho e com atenção,
pois essa será uma ação extremamente favorável para
aquele povo, reconhecida como uma ação social muito importante.
Eu gostaria que o Senador Flávio Arns estivesse
aqui presente, mas vou tocar em um assunto que diz
respeito a todos nós.
Quando fazemos a escolha dos Presidentes e
dos Vice-Presidentes de Comissão ou da Mesa, há na
Casa o acordo, embora isto não seja obrigatório, de
que esses cargos devem ser divididos proporcionalmente ao número de Senadores por partido. Esse é
um acordo que sempre se cumpre, que, rigorosamente, é cumprido. O que acontece? No momento em que
existe esse acordo, por exemplo, para a Mesa, logo
após há uma votação; então, deixa de ser indicação
partidária, eleição do partido, e passa a ser uma eleição pessoal, ou seja, a pessoa é eleita, não o partido.
Isso já aconteceu comigo. Por exemplo, na primeira vez
em que ﬁz parte da Mesa, fui eleito pelo PMDB. Saí
do PMDB, da base do Governo, e vim para o PSDB,
e não houve como questionar minha permanência na
Mesa. Por quê? É uma votação nominal, é uma chapa
que se apresenta. Então, no momento da eleição, pode
aparecer qualquer Senador e se candidatar.
Da mesma forma, é feita a escolha para as Comissões. Na Comissão de Educação, coube ao PT escolher,
e esse Partido indicou o Senador Flávio Arns, num acordo político. Mas, na hora da eleição, qualquer Senador
poderia candidatar-se. Estão entendendo? Qualquer
um pode candidatar-se, e, eleito o indicado pelo PT
ou outro que tenha se candidatado e eleito, acabou.
Foi o que aconteceu numa disputa na Comissão em
que o Senador Collor foi eleito. Aquela Comissão seria
presidida, pelo acordo, por um membro do PT, mas o
Senador Collor se candidatou e acabou vencendo, foi
eleito. Então, não há quem tire essa eleição dele, essa
indicação dele, porque qualquer mudança aí signiﬁcaria
desobedecer às regras democráticas do voto.
O Senador Flávio era do PT, foi eleito pelo nosso
voto – foi voto secreto e individual – e é o Presidente
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da Comissão de Educação, de fato e de direito. No
entanto, está havendo um desencontro nessa análise.
Alguns acham que o Senador Flávio Arns, ao trocar de
partido, automaticamente perderia essa Presidência.
Isso é errado. Seria muito melhor que se trocasse o
Presidente mediante um acordo. Tenho a certeza absoluta de que o Senador Flávio Arns não desprezaria
qualquer acordo partidário.
Houve uma truculência: destituíram S. Exª da
Presidência da Comissão de Educação, ou seja, S.
Exª sofreu um golpe dentro da Comissão. Não se
pode fazer isso, pois S. Exª foi legalmente eleito para
ser Presidente da Comissão. Juridicamente, S. Exª é
o Presidente. Mas tenho a certeza absoluta de que, se
houvesse uma conversa, S. Exª renunciaria. Aí, sim, S.
Exª só sairia de lá por renúncia. S. Exª renunciaria, e,
então, o PT indicaria novo candidato. Tenho certeza de
que outros Partidos não indicariam candidato, e todos
nós votaríamos, elegendo o candidato do PT, depois
da renúncia do Senador Flávio. Sem a renúncia dele,
é simplesmente um golpe.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Papaléo Paes, agradeço a V. Exª.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente Romeu Tuma, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Passa-se à
ORDEM DO DIA
Não chegou à Mesa informação sobre acordo de
Lideranças para apreciação do Item 1 da pauta.
Portanto, dou por encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 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
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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 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
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
13.10.2009)
Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(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 96A, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 96A, de 2003 (nº 277/2008, Substitutivo na
Câmara), que acrescenta §3º ao art. 76 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
para reduzir, anualmente, a partir do exercício
de 2009, o percentual da Desvinculação de
Receitas da União incidente sobre os recursos
destinados à manutenção e desenvolvimento
do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal; dá nova redação aos incisos
I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete
anos e ampliar a abrangência dos programas
suplementares para todas as etapas da educação básica; e dá nova redação ao §4º do art.
211, ao §3º do art. 212 e ao caput do art. 214,
acrescentando-lhe inciso VI. (DRU).
Parecer favorável, sob nº 1.756, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia.
13
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.
14
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.
15
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.
16
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:
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Relator: Senador Osmar Dias, favorável,
nos termos das Emendas nºs 2 e 3-CAE, que
apresenta.
17
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.
18
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.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (nº 1.282/2003,
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Leitão), que acrescenta parágrafo ao art. 1.050
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil (dispensa a citação
pessoal do embargado para responder à petição inicial, exceto quanto não houver constituído advogado).
Parecer sob nº 1.570, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
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nior, favorável, com a Emenda nº 1 – CCJ, de
redação, que apresenta.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 19, de 2005 (nº 1.683/2003,
na Casa de origem, do Deputado Fernando
Gabeira), que dispõe sobre a criação do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas
Cagarras.
Pareceres sob nsº 1.571 e 1.572, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora Senadora Patrícia Saboya, favorável,
nos termos da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relatora ad
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que
passa a ser denominada Emenda nº 1 – CCJ/
CMA (Substitutivo).
21
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.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (nº 4.127/2004,
na Casa de origem, do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame), que altera o art. 275 da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, incluindo como sujeitas
ao procedimento sumário as causas relativas
à revogação de doação..
Parecer favorável, sob nº 1.573, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior.
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23
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.
24
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.
25
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.
26
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,
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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.
27
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.
28
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.
29
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).
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Parecer favorável, sob nº 526, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Sérgio Zambiasi.
30
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.
31
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.
32
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.
33
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),
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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.
34
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.
35
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.
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36
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.
37
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.
38
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.
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39
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.
40
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).
41
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.
42
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.
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.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 196, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 196, de 2008 (nº 34/2007,
na Casa de origem, do Deputado Cássio Taniguchi), que altera os arts. 32 e 33 da Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001, que dispões
sobre o Estatuto da Cidade (incentivos para
construções ecologicamente sustentáveis).
Parecer sob nº 1.304, de 2009, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relatora: Senadora
Marina Silva, favorável, com a Emenda nº 1 –
CMA, que apresenta.
45
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.
46
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.
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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.
47
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.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts.
142 e 143 do Regimento Comum.)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios,
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de
1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as condutas de
fazer aﬁrmação falsa ou negar a verdade, na
condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares
de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008
(em audiência, nos termos do Requerimento nº
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
49
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos
termos do Recurso nº 7, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre
o percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de necessidades
especiais e os critérios de sua admissão, nos
termos do inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal.
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Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta;
– de Assuntos Sociais (em audiência nos
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Relator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, favorável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Substitutivo), que oferece.
50
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.
51
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.
52
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
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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.
53
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.
54
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 Cida-
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dania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
55
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.
56
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.
57
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.
58
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
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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.
59
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.
60
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.
61
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.
62
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 Comis-
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sões 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).
63
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).
64
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)
65
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).
66
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).
67
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,
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seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (institui o regime de dedicação
exclusiva para os proﬁssionais da educação
básica pública).
68
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).
69
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).
70
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).
71
REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.217, de 2009, de autoria do Senador
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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).
72
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).
73
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.
74
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.
75
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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76
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).
77
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).
78
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.
79
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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80
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.)
81
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).
82
REQUERIMENTO Nº 1.333, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.333, de 2009, do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2005,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 46 e
361, de 2003, que já se encontram apensados, por regularem a mesma matéria (tabela
do imposto de renda).
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Volta-se à lista de oradores.
Convido o Senador Marco Maciel a fazer uso da
palavra.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, Srªs. e Srs. Senadores,
a memória, como sabemos, é parte fundamental da
inteligência ao lado do raciocínio e da intuição. A memória começa oral, porém consuma-se no documento
escrito testemunhal do fato. Povo sem memória não
tem cultura nem, conseqüentemente, pode ser chamado de civilizado.
Toda grande nação – e a história o demonstra à
saciedade –, tem grandes arquivos e bibliotecas desde
a célebre biblioteca de Alexandria, na Grécia antiga,
que, aliás, teve grande parte do seu acervo destruída
por um incêndio.
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Dom João VI, quando no Rio de Janeiro, iniciou
a defesa da memória brasileira, através da criação do
Arquivo Nacional. Nossos documentos deixaram de ir
para a Torre do Tombo e Arquivo Ultramarino em Lisboa, e passaram a ser guardados no Rio de Janeiro
e, posteriormente, com a transferência da capital, em
Brasília.
O Poder Legislativo no Brasil começou com o
Senado há 183 anos. Os documentos mais antigos
remontam ao século XVII, provindos das Câmaras
Municipais Coloniais, à época chamadas Senados das
Câmaras, que tiveram grande importância no Brasil no
período imperial e só desapareceram com a proclamação da República.
Os Arquivos do Poder Legislativo Federal têm o
nome de Siarc (Sistema de Arquivo e Controle de Documentos do Senado Federal e do Congresso Nacional)
e constituem um conjunto bem organizado, que muito
honra o Brasil, criado pelo Ato nº 5, da Comissão Diretora, em 14 de abril do ano 2000, fazendo parte do
Sinar, Sistema Nacional de Arquivos.
Com isso, quero mostrar, Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, que o Congresso Nacional tem zelo,
pelos nossos arquivos que no fundo representam guardar a memória nacional, preservar a nossa cultura e
criar condições para que o País possa aﬁrmar sua
identidade, deﬁnir o seu papel no mundo, sobretudo
nos tempos que vivemos de grande integração entre
as nações.
Mas, voltando à questão dos arquivos, Sr. Presidente, logo no artigo 1º do referido Ato, o Ato 5º da
Comissão Diretora, está literalmente determinado o
reconhecimento de que “É dever do Poder Público a
gestão documental e a de proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento cientíﬁco e
como elementos de provas e informação”.
Essa deﬁnição diz tudo de essencial a respeito,
signiﬁca todo um programa de ação. Obedecendo-o, o
Arquivo do Senado Federal o pratica dentro de si próprio, de modo a ser modelo a instituições congêneres,
aí envolvendo não somente as Assembléias Estaduais,
a Câmara Distrital e as Câmaras Municipais, que hoje
representam mais de cinco mil, quinhentos e sessenta
e municípios.
Sr. Presidente, desde os meus tempos de Presidente da Câmara dos Deputados que incluo a documentação entre as minhas prioridades de parlamentar.
Documentação que vem sendo renovada pela tecnologia virtual, graças ao grande progresso que essas
modernas tecnologias da informação estão propiciando, tecnologia comunicável imediatamente pela
Internet, universalizada a todas as classes sociais e
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países, numa democratização do conhecimento cada
vez maior e cada vez mais relevante.
Assim, Sr. Presidente, convergem o armazenamento das informações e o seu acesso democrático
tanto aos pesquisadores quanto ao público em geral,
que, por esse caminho, também enriquece o seu conhecimento e expande o nível de informação cultural.
Sr. Presidente, a Arquivologia é uma das peças
vitais nesse processo. Ajuda e contribui, de modo
também decisivo, para a própria conscientização do
cidadão em todas as latitudes do País.
Faço essas considerações, Sr. Presidente, por
hoje transcorrer o Dia do Arquivista. É tempo, portanto, de nos lembrarmos do papel muitas vezes silencioso e discreto, nos arquivos e nas bibliotecas, dos
arquivistas.
Não é, portanto, justo que deixemos passar in albis, em branco, sem fazer um registro dessa data tão
signiﬁcativa. É bom lembrar, já que falamos em arquivos,
que não é, portanto, por acaso que a maior biblioteca
do mundo seja a de um Poder Legislativo, no caso a
Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.
Acho que todos nós já tivemos ocasião de visitar o Arquivo da Biblioteca do Congresso dos Estados
Unidos, que trabalha articulado, diretamente, com o
Arquivo Nacional daquele país, ambos com sede na
capital, Washington. É um exemplo que serve de modelo para todos nós. .
A articulação entre Siarq e Sinar, entre nós, há
pouco aqui referida, demonstra que estamos também
na linha de frente dessa renovação em escala mundial, propiciada pelas grandes transformações virtuais
que vive o mundo.
Arquivistas, bibliotecários, museólogos e taquígrafos recolhem os textos e os documentos em geral,
integrando-os, assim, num todo orgânico.
Desejo, portanto, Sr. Presidente, também mencionar o III Congresso Nacional de Arquivologia, ora
promovido pela Enara (Executiva Nacional das Associações Regionais de Arquivologia). O Congresso
Nacional de Arquivologia, promovido pela Enara, dá
continuidade aos debates para que trabalhemos no
sentido de consolidar e expandir os serviços de arquivologia em nossa Pátria.
São, assim, bem-vindas as conclusões e merecem especial destaque quando se comemora o Dia do
Arquivista. Consequentemente, também é o momento
de se pensar na valorização dos arquivos. Quem diz
arquivo, diz, necessariamente, também arquivista.
Pessoa física e pessoa jurídica estão, aí, xifopagamente ligadas. São pessoas que dedicam, muitas
delas, a vida inteira a todo esse trabalho de conservar
a memória nacional e fazer o Brasil mais conhecido.
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São, portanto, os arquivistas apóstolos da documentação e da cultura, ao lado, como já mencionei, de
taquígrafos, museólogos, bibliotecários, de todos aqueles que, enﬁm, buscam preservar a nossa memória e
contribuir, por esse caminho, para a deﬁnição da chamada identidade brasileira. Desejo, portanto, dizer que
sem eles não há base documental para pesquisas.
No Dia do Arquivista, seja ele saudado em especial.
“Nada do que é humano me é estranho”, disse,
certa feita, Sêneca. Na verdade, devemos reconhecer
que essas proﬁssões a que acabo de aludir têm enorme
provisão de humanismo e, não por outra razão, muitas
delas ou todas elas, por justos motivos, tornaram-se de
formação universitária. Eles são técnicos, mas também
humanistas de grande cultura geral e consciência cidadã. Conservam, para as gerações vindouras, o que
há de mais importante em cada época.
O Brasil, portanto, deve muito aos arquivistas.
O Senado Federal, por todos os motivos, não
pode deixar de celebrar tão importante data e sentese honrado em homenagear os arquivistas, sobretudo
no dia em que celebramos a data dedicada ao arquivista e, portanto, àquele que concorre para que a memória nacional seja preservada e, assim, possamos
construir um País bem vertebrado na busca de seus
objetivos de desenvolvimento, sob todos os aspectos,
não somente econômico e social, mas também cultural e cientíﬁco.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Marco Maciel, peço a permissão de V. Exª
para me associar à homenagem que V. Exª faz ao Dia
do Arquivista.
Historicamente, a preservação dos arquivos da
última década teve um valor inestimável, e eles foram
para a Biblioteca do Estado de São Paulo. Aqueles que
queiram consultar sobre o período difícil da Republica
têm à sua disposição essa material organizado por
Arquivistas do Estado.
Peço permissão a V. Exª para me incorporar às
homenagens que V. Exª, justamente, presta a essa
proﬁssão tão importante.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, Senador Tuma.
Eu gostaria apenas de dizer mais uma frase, já
que V. Exª trouxe novas observações sobre o tema.
Estamos-nos preparando para celebrar o Bicentenário da nossa Independência. As celebrações do
Centenário da Independência, em 1922, foram expressivas, caracterizadas por exposições internacionais,
mas ainda não acordamos para as celebrações do
Bicentenário da nossa Independência.
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O pensador francês Ernest Renan aﬁrmou que
o parlamento é a palavra da nação.
Não podemos, como palavra da Nação – Câmara
e Senado –, deixar de nos preparar para celebrar, consequentemente, o Bicentenário da Independência. A
celebração não será apenas para comemorar, no sentido de festejar, mas no sentido de se fazer uma reﬂexão
crítica do que tem sido o itinerário histórico do nosso
País a partir do centenário da sua Independência até
os dias atuais, porque o futuro tem um coração antigo,
já se disse, e só podemos pensar no futuro, construir o
futuro, desde que olhemos o passado, mesmo porque
o futuro não aniquila o passado.
Muito obrigado a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Obrigado a V. Exª e cumprimento-o pelo discurso.
Senador César Borges, pela Liderança do PR.
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) – O
Senador César Borges é esse extraordinário líder do
Nordeste. Roma teve doze, o Brasil só tem um César,
mas este é melhor do que os outros.
Permita-me, aqui, como V. Exª me ensinou. Estão,
ali, o extraordinário Prefeito do Piauí, de São João da
Fronteira, Prefeito Antonio Ximenes; o Vice, Valdirfrancis; e os Vereadores Neto e Erivan.
V. Exª, com muito mérito, recebeu a maior comenda do povo do Piauí, traduzindo o respeito e a gratidão
daquele povo, por além do que você fez na Bahia.
O Padre Antônio Vieira disse que um bem nunca
vem só, mas é acompanhado de outro bem. Reﬂetiuse, no Piauí, a maior indústria do Nordeste, que V. Exª
implantou, a Ford.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Sr. Presidente.
A Ford, que está ﬁsicamente na Bahia, na verdade, é um complexo automotivo do Nordeste. É Ford
Nordeste. Então, não é apenas... A Ford também está,
hoje, no Estado do Ceará e é uma contribuição para
o desenvolvimento de todo o Nordeste, porque nós,
com a colaboração de V. Exª e dos Governadores do
Nordeste, quebramos o paradigma de a indústria automobilística só existir no Sul e Sudeste. Hoje, na Bahia,
temos duas. A Ford foi lá e adquiriu a Troller, também
no Estado do Ceará. Espero que se expandam por
todo o Nordeste brasileiro.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz hoje a esta
tribuna é a minha preocupação com relação à situação
vivida pelos Municípios brasileiros.
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Apresentei Projeto de Lei nº 450, de 2009, que
propõe que os limites e obrigações da execução orçamentária de 2009, tais como gasto com pessoal,
dívida com fornecedores e metas ﬁscais, levem em
consideração a frustração de receitas nos Municípios
neste período.
Li nos jornais algumas pessoas criticando porque
presumiram que se quer alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero, aqui, de forma muito transparente,
tranquila, respeitando qualquer opinião divergente – eu
não tenho dúvida de que devemos contemplar essas
opiniões –, dizer que não é possível ter preconceitos
contra, por exemplo, as administrações municipais, e
não se olhar para a difícil situação que vivem hoje os
Municípios brasileiros.
Portanto, Sr. Presidente, quero deixar claro que
não se trata de abandonar os limites e obrigações da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses parâmetros
continuarão sendo perseguidos pelo gestor municipal,
como pelo gestor estadual. Entretanto, o que se pretende mudar, somente para 2009 e, eventualmente, para
2010, caso persista a redução drástica das receitas
e aumento das despesas, como aconteceu em 2009,
é o tamanho das metas a serem perseguidas. É isso
que desejamos, para que os Municípios não causem
desempregos, não tenham crise social, não deixem,
de uma hora para outra, de prestar os serviços básicos
de limpeza pública, de iluminação, de assistência ao
cidadão brasileiro que vive nos Municípios, que não
vive nas capitais nem nos Estados.
Sr. Presidente, no nosso projeto de lei, os Municípios terão de demonstrar o quanto perderam de receitas.
Isso tem de ser ajustado nas suas metas ﬁscais.
Srªs e Srs. Senadores, todos entendemos que Lei
de Responsabilidade Fiscal é um pilar da austeridade
ﬁscal. E nisso não há nenhuma discordância. Eu estou
de pleno acordo. Concordamos com quem defende a
imutabilidade da lei e argumenta que qualquer tentativa
de mudança estaria manchando o rigor ﬁscal do País.
Nós concordamos. Ocorre que não estamos mudando
a lei. Estamos simplesmente adaptando a Lei para o
ano especíﬁco de 2009, diante de uma situação também circunstancial, tempestiva.
Ora, Sr. Presidente, eu não proponho alterar a
Lei de Responsabilidade Fiscal, nem tampouco quem
a inspirou, que é a Confederação Nacional dos Municípios e os Prefeitos brasileiros. O projeto não mexe
uma vírgula nessa norma.
Por outro lado, é de conhecimento de todos que
o ano de 2009 está sendo atípico. Não é possível a
imprensa, ou o parlamentar, ou até mesmo a sociedade civil desconhecerem que 2009 está sendo um
ano atípico, e que os Municípios foram prejudicados
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substancialmente em suas receitas. Isso decorreu tanto
em função da queda da atividade econômica – o País
deve ter um crescimento entre 0 e 1% – como pelas
desonerações ﬁscais do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de Renda (IR).
Em valores corrigidos pela inﬂação, a receita do
IPI caiu de R$27 bilhões, de janeiro a agosto de 2008,
para R$19 bilhões, nos primeiros oito meses deste ano.
Então, vejam bem, Srªs e Srs. Senadores, de R$27 bilhões foi reduzido para R$19 bilhões.
Na mesma base de comparação, a receita do
Imposto de Renda foi reduzida de R$135 bilhões para
R$125 bilhões. Ora, Senador Mário Couto, reduz-se o
Imposto de Renda, reduz-se o IPI, mas ambos os impostos são base para formar o Fundo de Participação
dos Municípios, porque, cerca de 25% ﬁcam com os
Municípios. Então, o que aconteceu com a receita dos
Municípios? Não se realizou o orçamento previsto para
o ano de 2009, porque ele foi baseado no Orçamento de
2008 mais o crescimento do País, mais a inﬂação. Por
um lado, o País não cresce, e, por outro, a receita não
se realiza, então, o que acontece? Não se consegue
cumprir as metas ﬁscais. Está-se trazendo, realmente,
uma situação vexatória para os Municípios brasileiros.
Segundo as estimativas que me chegaram em
mãos na Confederação Nacional dos Municípios, o
déﬁcit das prefeituras brasileiras, por causa dos efeitos da crise econômica internacional, é muito maior
do que os R$2 bilhões aprovados pela Executiva aqui
no Congresso Nacional para socorrer os cofres municipais. Então, é claro que são importantes os R$2
bilhões, mas não corrigem a perda. Até porque há um
compromisso do Governo do Presidente Lula de que
iria repor as receitas em 2009, idênticas às receitas
de 2008. Isso ainda pode acontecer daqui para o ﬁm
do exercício de 2009. Mas, até agora, só foram R$2
bilhões, e a perda já chega a R$6 bilhões.
Concedo o aparte ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador César
Borges, V. Exª tem razão. Analisa, com muita eﬁciência,
a situação atual das prefeituras, que estão administrando incríveis diﬁculdades. O Governo gerou uma falsa
expectativa, e hoje há desalento. Dois bilhões, V. Exª
tem absoluta razão, ﬁcam muito longe da realidade do
que deve o Governo para cumprir o compromisso que
assumiu no auge da crise. Avalia-se em R$12 bilhões as
perdas deste ano em todos os Municípios do País. Só
no Paraná são R$270 milhões de perdas acumuladas
até agora. Eu apresentei, a propósito, Senador César
Borges, um projeto que foi sugerido pelos Prefeitos do
Paraná, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal,
determinando que o Governo não faça mais cortesia
com o chapéu alheio. O Governo concedeu isenções,
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e quem perdeu foram os Municípios. Na verdade, de
forma indireta, a concessão, portanto, foi dos Municípios a setores da economia que foram beneﬁciados
com a isenção. Se o projeto for aprovado, o Governo
terá de, antes de deferir a concessão, dar cobertura
às consequências dessa concessão. Nesse caso, os
Municípios não seriam prejudicados. Parabéns a V. Exª
por manter esse tema na ordem do dia, porque ele é
muito importante para o País.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agradeço a V. Exª. Não se quer mexer, alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas se estamos vivendo um ano
atípico, e se forem tomadas essas providências anticíclicas pelo Governo Federal, que se possa também
fazer essa compensação.
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Azeredo
e, logo em seguida, ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador César Borges, ainda hoje, na parte da tarde, recebi
Prefeitos de Minas Gerais e eles diziam exatamente
da situação difícil em que as prefeituras estão vivendo. Essa reposição é parcial, portanto, não atende a
totalidade. São Prefeitos eleitos no ano passado e já
começaram o ano com diﬁculdades. Como eles podem
cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal com essa
queda grande que houve na receita? Então, é um tema
que precisamos debater, eu diria, diariamente, na busca de soluções. Os Municípios realmente têm sofrido
muito, além de serem responsáveis por grande parte
dos serviços públicos, como todos sabemos bem.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito
obrigado, Senador Eduardo Azeredo.
Acho que quem conhece a realidade dos nossos
Municípios, dos nossos Estados... Nós temos essa
proximidade e sabemos dessa diﬁculdade. Foi uma
diﬁculdade involuntária. Às vezes, eu leio ou assisto a
alguém falando em gastança: “querem mudar a lei para
votar a gastança”. Pelo amor de Deus, não tem nada
disso, até porque os gastos aí já foram feitos e não foi
feita gastança nenhuma. Não há sequer os recursos,
porque as receitas previstas não foram realizadas.
Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador César
Borges, é engraçado que aqui ﬁcamos aﬂitos com a falta
de cumprimento daquilo que informam aos prefeitos. Eu
estive na reunião, presidida pelo Presidente Lula, com o
Ministro do Planejamento, com o Ministro da Fazenda,
várias autoridades presentes e vários Parlamentares,
onde foi assumido o compromisso de que, conforme
V. Exª declarou da tribuna agora, nenhum prejuízo haveria na diferença entre o que foi arrecadado em 2008
e em 2009. Infelizmente, tenho recebido ofícios e visitas de prefeitos com planilhas comparativas, e há uma
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grande diferença ainda a ser preenchida dos valores
assumidos durante aquela reunião que não seriam
comprometidos. Então V. Exª traz um assunto para o
qual se deve chamar a atenção diariamente aqui. Há
que se cumprir aquilo que foi compromisso assumido
perante a população e perante os Congressistas. E
ainda acompanhei de perto o pronunciamento, numa
entrevista, do Ministro do Planejamento, informando
toda a discussão e o compromisso de não permitir que
houvesse nenhuma arrecadação diferenciada. Então, V.
Exª tem razão. Nessa semana encerrada, mandei um
ofício para o Ministro do Planejamento com algumas
planilhas de Prefeitos, mostrando a diferença entre a
arrecadação do ano passado e a deste e a falta que
ela está fazendo para administrar o Município.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agradeço a V. Exª. Nosso projeto exatamente prevê que o
Município tem de demonstrar que houve a perda de receita. De que forma? Mostrando a receita efetiva do ano
de 2009 comparada com a receita que estava prevista
para 2009. Se se dividir a receita realizada de 2009 por
aquela que estava prevista e esse número for menor que
um, houve uma redução. Então, que se reduzam também as metas ﬁscais. Se a receita for idêntica, não se
reduziu nada, você vai ter que cumprir as metas ﬁscais,
conforme está preconizado na Lei de Responsabilidade
Fiscal. Mas, se houve essa redução e ela foi involuntária,
não dependendo da vontade do Prefeito, que se ajustem
as metas ﬁscais também para este ano atípico de 2009.
Agradeço o aparte e o incorporo inteiramente.
O que estou dizendo é exatamente isso. Além
disso, no Orçamento da União deste ano, havia previsão de R$81 bilhões, por exemplo, para ﬁnanciar o
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica –
Fundeb, que pela própria previsão do Governo já caiu
para R$71 bilhões. E há uma previsão de que ﬁque em
torno de R$69 bilhões ou R$70 bilhões. O Prefeito recebeu informação de que iria ter um valor de Fundeb,
mas agora esse valor não se realiza. Aí, como ﬁca?
Ele ﬁca com a mesma obrigação que tinha de cumprir
no início do ano, se ele vai receber menos? Por que
reduzir Fundeb? Porque o Fundeb são recursos dos
Municípios e dos Estados. É porque houve perda de
arrecadação e de atividade econômica.
Pelo lado das despesas... Só para também falar
do lado das despesas, que é uma coisa meio trágica:
diminuiu a receita e aumentou a despesa, de forma
involuntária. Pelo lado das despesas, o salário mínimo
cresceu 12% em 2009, e foi estabelecido o Piso Nacional do Magistério. Ninguém está contra isso. Agora,
que isso causa uma séria diﬁculdade às contas municipais, não há dúvida, só não vê quem não quer ver,
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quem tem má vontade com as prefeituras municipais
do nosso País.
Essas conquistas são justas, volto a dizer, e válidas. Porém os Municípios precisam de fontes de ﬁnanciamento e de meios para que possam cumprir o
que é determinado pela lei.
Portanto, Sr. Presidente, em paralelo à redução das
receitas, ocorreram aumentos de gastos obrigatórios e
de difícil compressão por serem oriundos de obrigações
legais. Então, pergunto: como se fecha essa conta?
Quanto a essas diﬁculdades ﬁnanceiras, se reconhece que existe um problema concreto. Todos sabem
que há um problema concreto, mas não se dispõem a
ajudar os Municípios. E não se aceita nem bulir, nem
tocar, circunstancialmente, tempestivamente, na Lei de
Responsabilidade Fiscal. Mas eu pergunto mais uma
vez: E como resolver esse problema?
Sr. Presidente, para atender de qualquer maneira
à Lei de Responsabilidade Fiscal as Prefeituras terão
que demitir pessoal ou atrasar a folha de pagamentos,
adiar investimentos e reduzir gastos sociais, sobretudo
com educação e saúde. Com isso, quem mais sofre é
a população que depende desses serviços públicos.
Isso tudo, Sr. Presidente, em decorrência de uma
situação em que os gestores municipais não tiveram
qualquer ingerência ou qualquer culpa em relação à
redução drástica das receitas municipais. Não pode se
esquecer de que as Prefeituras são responsáveis por
23% do custeio da saúde. Tampouco se pode esquecer
de que são os Municípios os principais responsáveis pela
execução direta de investimentos públicos no Brasil.
No período compreendido entre 1995 e 2008, as
Prefeituras foram responsáveis por 43% do total investido, enquanto a União arcou apenas com 19% e os
Estados com 38%. Também não se leva em consideração que os Municípios estão tendo que arcar com
aumento dos gastos com pessoal, em razão do reajuste
do salário mínimo e da obrigatoriedade de pagar o piso
salarial do magistério, como já mencionei aqui.
É importante lembrar, Sr. Presidente, que o que
interessa do ponto de vista ﬁscal e da estabilidade macroeconômica não é um déﬁcit ou o resultado ruim no
ano especíﬁco, mas é a continuidade, a seqüência, a
persistência de déﬁcits ﬁscais em vários anos, o que
aumenta a dívida pública e compromete a sustentabilidade ﬁscal. E isso ninguém deseja. Volto a repetir, nós
não desejamos isso de forma alguma para o País.
Em todos os países do mundo, as políticas ﬁscais,
em 2009, foram relaxadas exatamente para ajudar no
combate à crise.
Aqui também adotamos políticas anticíclicas, que
todos aplaudiram e que trouxeram resultados rápidos
para a economia brasileira. Foram R$25 bilhões de
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renúncias ﬁscais, ﬁnanciadas em parte por todos os
Municípios do País.
Quero lembrar, Sr. Presidente, que os recursos
das prefeituras pobres ajudaram a manter os empregos
nas indústrias do País, a indústria automotiva, a indústria branca – a chamada linha branca, de geladeiras
e fogões –, e da construção civil. Foi necessário? Foi.
Mas há que se compensar os municípios e dar alguma
forma de sobrevivência para que os atuais gestores não
sejam penalizados, duramente penalizados, pelo que
preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Questiona-se, Sr. Presidente, que estamos excepcionalizando. Mas há casos excepcionais previstos na própria
Lei de Responsabilidade Fiscal, o que permite maior prazo
para prefeituras se enquadrarem nos limites impostos.
Também há os casos do crescimento do PIB quando for menor que 1% na avaliação acumulada em quatro
trimestres, calamidades públicas ou reversões...
(Interrupção do som)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Um minuto para concluir e um minuto para encerrar a sessão. Depois, vou prorrogar e dar ordem para
abrir...
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Essas exceções, já citei, são calamidades públicas e reversões na política cambial e monetária.
Entretanto, em nenhum desses casos está contemplado o que ocorreu em razão da crise ﬁnanceira: o
cenário de recessão técnica (queda do PIB por dois trimestres seguidos – primeiro e segundo trimestres deste
ano), e a reversão de política ﬁscal, com renúncias que
afetam signiﬁcativamente os fundos de participação dos
municípios, sobretudo os mais pobres, os da minha região, da minha querida Bahia, do meu Nordeste.
Sr. Presidente, a Lei de Responsabilidade Fiscal
é importante instituto legal para a garantia, a médio
e longo prazo, das ﬁnanças públicas. É um código de
conduta para os gestores públicos. Entretanto...
(Interrupção do som.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Um
minuto só, Sr. Presidente. (Fora do microfone.) O senhor é um homem generoso.
Entretanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal não
é uma obra acabada, que não possa merecer reparos.
Existem dispositivos da Lei que podem e devem ser
regulamentados.
Portanto, falar que a Lei não pode ser mudada
ou não pode ser ﬂexibilizada em circunstância alguma, quando a própria Constituição Federal admite
emendas e disposições transitórias, soa, a meu ver,
no meu entendimento, como uma posição dogmática,
que afugenta o debate e não contribui para o próprio
aperfeiçoamento desse importante marco legal.
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Muito obrigado pela sua generosidade, Sr. Presidente. É por isso que a Bahia reverencia V. Exª.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os nossos aplausos para o brilhante pronunciamento
de César Borges.
Peço permissão ao Plenário para prorrogar esta
sessão, que termina às 18h30min, por mais uma hora,
a ﬁm de que todos os Senadores e Senadoras inscritos
possam usar da palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Antes de conceder a palavra pela ordem, faremos a
leitura e votação de expediente da Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Em
votação o Requerimento nº 1.391, de 2009, de autoria do
Senador Marcelo Crivella, lido em sessão anterior solicitando licença para se ausentar dos trabalhos da Casa, no
período de 24 de outubro a 1º de novembro do corrente
ano, a ﬁm de desempenhar viagem oﬁcial a Moçambique,
integrando a Missão de Observação Eleitoral da Comunidade para as Eleições Presidenciais, Legislativas e para
as Assembléias Provinciais daquele País.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ainda há Expediente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
Em votação o Requerimento nº 1.393, de 2009,
lido em sessão anterior, de autoria do Senador Lobão
Filho, solicitando, em aditamento ao Requerimento nº
1.356, de 2009, licença para se ausentar dos trabalhos
da Casa, no período de 22 a 28 de outubro do corrente
ano, a ﬁm de participar da 64ª Assembléia Geral das
Nações Unidas, em Nova Iorque.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ainda há Expediente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Concedemos a palavra agora ao Senador Eduardo Azeredo,
nos termos do §4º do art. 40 do Regimento Interno, para
esclarecimento do que lemos anteriormente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, considerando o tempo necessário...
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Eu queria
só pedir um segundo...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sim, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Logo
após o Azeredo, V. Exª usa, pela ordem. E o orador inscrito
é o AD, Alvaro Dias. Ele é do Paraná e é do PSDB.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Eu
pedi pela ordem depois, ainda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Não;
V. Exª vai dar sequência ao requerimento que eu li.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sim,
mas, depois do requerimento, eu pedi pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não. Aí é o Romeu Tuma, aí é o AD, aí...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Pela ordem...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não. Pela ordem, é essa a sequência. Libertas quae
sera tamen. Virá depois.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Deixe-me resolver este aqui primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não.
PARECER Nº 1.832, DE 2009 – CRE
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
proferir parecer.) – Sr. Presidente, considerando que o
tempo é exíguo, a previsão da viagem é para o dia 26
de outubro, não foi possível aprová-lo anteriormente
na Comissão de Relações Exteriores. Então, eu aqui
faço, como Relator, o relato, considerando válida a
missão que está prevista neste parecer encaminhado
pelo Senador Cícero Lucena, prevendo a viagem de
três Senadores para participarem, junto com os Deputados, dessa missão de ﬁscalização.
Voto favorável, portanto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, como o parecer proferido pelo eminente Sena-
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dor Eduardo Azeredo é favorável, vamos colocar em
votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.404, DE 2009
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja solicitado ao
Senhor José Gomes Temporão, Ministro da Saúde,
informações sobre o atendimento dispensado às pessoas portadoras de xeroderma pigmentoso moradoras
de Faina, município de Goiás.
Justiﬁcação
O presente requerimento tem por fundamento a
preocupação deste parlamentar quanto à situação em
que se encontram os doentes que sofrem de xeroderma pigmentoso, no povoado de Araras, pertencente
ao município goiano de Faina.
A doença genética rara provoca uma hipersensibilidade da pele à luz.
Qualquer contato com raios ultravioletas causa câncer. Os portadores de xeroderma pigmentoso moram numa
região quente, vivem da agricultura e pecuária, o que faz
com que passem a maior parte da vida expostos ao sol.
Sem acompanhamento médico ideal, sem política de prevenção e tratamento, as vítimas da doença
acabam mutiladas, com a retirada dos tumores.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Marconi Perillo.
REQUERIMENTO Nº 1.405, DE 2009
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro seja solicitado ao Senhor Tarso
Genro, Ministro da Justiça, informações sobre a possibilidade de abertura de inquérito da Polícia Federal para
investigar a invasão do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) à fazenda da empresa Cutrale, no
interior de São Paulo, no dia 6 de outubro de 2009.
Justiﬁcação
O presente requerimento tem por fundamento
a preocupação deste parlamentar quanto à invasão
promovida por integrantes do MST e a destruição de
um pomar com milhares de pés de laranja em uma fazenda que se encontra em processo de reintegração
de posse, no interior de São Paulo.
A fazenda pertence ao grupo Cutrale e abrange os
municípios de Iaras, Lençóis Paulista e Borebi. O MST alegou que a área possui 2,7 mil hectares utilizados ilegalmente para a monocultura de laranja e disse que a ação teve
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como objetivo denunciar que a empresa está sediada em
terras do governo federal, utilizadas de forma irregular.
(A invasão do MST deve ser objeto de investigação pela Polícia Federal que deve avaliar e penalizar
nos termos da lei os culpados...).
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Marconi Perillo, PSDB – GO.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
requerimentos que acabam de ser lidos serão publicados e encaminhados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 1.406 DE 2009
Requeiro VOTO DE APLAUSO ao advogado e
jornalista Ruy Martins Altenfelder Silva, pelo artigo
“Ética e Cidadania, a saída para a crise”.
REQUEIRO, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado Federal, VOTO DE APLAUSO
ao presidente do Conselho de Administração do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e do Centro
de Estudos Estratégicos e Avançados da FIESP, Ruy
Martins Altenfelder Silva, pelo artigo “Ética e cidadania, a saída para a crise”, publicado no jornal Correio
Braziliense, no dia 24 de setembro de 2009.
Justiﬁcação
No artigo “Ética e cidadania, a saída para a crise”, o
advogado, jornalista e presidente do Conselho de Administração do CIEE e do Centro de Estudos Estratégicos
e Avançados da FIESP, Ruy Martins Altenfelder Silva,
traz uma reﬂexão sobre as raízes históricas, culturais e
econômicas e as perspectivas do nosso país.
Ao abordar a recente crise ﬁnanceira mundial, Ruy
Martins Altenfelder Silva lembra que sempre se pode
aprender com as crises. “Ao lado da quebradeira geral,
o tsunami ﬁnanceiro trouxe para o centro do debate
questões éticas que há muito haviam sido deixadas de
lado e que, agora, começam a ser encaradas como o
único caminho para restaurar a conﬁança nos sistemas bancários, nas políticas econômicas e ﬁscal, no
pulso dos governos para conter a ganância por ganhos
ﬁnanceiros exorbitantes, com a adoção de criteriosos
marcos regulatórios e ﬁscalização eﬁciente”.
Ruy lembra ainda as pesquisas de opinião recentes que revelaram o descrédito da população nas instituições públicas e a irresponsabilidade com o dinheiro
público. E conclui que datas como o 7 de Setembro
“poderão ser retiradas do ostracismo e condignamente
memoradas”, quando, pelo voto consciente, já em 2010,
o eleitor “poderá trazer ao Brasil novos tempos, com
mais justiça, mais dignidade e mais solidariedade”.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal.
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REQUERIMENTO Nº 1.407 DE 2009
Requeiro voto de aplauso ao colunista Claudio de Moura Castro, pelo artigo publicado na Revista Veja, em 30 de
setembro de 2009, sob o título “A arte de
governar”.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, voto de aplauso ao Colunista Claudio de Moura Castro, pelo artigo publicado
na Revista Veja, em 30 de setembro de 2009, sob o
título “A arte de governar “.
Requeiro, mais, que este Voto de Aplauso seja
encaminhado à redação da Revista Veja e ao colunista e economista.
Justiﬁcação
No artigo “A arte de governar”, o economista
Claudio de Moura trata da expectativa de atuação de
um governante, incluindo estudos que mostram as expectativas do eleitor latino-americano.
Aponta também a diferença entre as necessidades
reais do estado e as solicitações dos eleitores.
Trecho do artigo demonstra a necessidade do
estado em conseguir estadistas e que os verdadeiros estadistas assumem o risco da impopularidade
no curto prazo, porque atuam diante das reais necessidades do estado e não somente da demanda
dos eleitores, “a história classiﬁca como estadistas
aqueles que percebem as reais necessidades do País,
assumiram o risco da impopularidade no curto prazo, mas souberam vender suas idéias com sucesso”,
cita o artigo aﬁrmando que a pílula pode ser amarga,
porém reconhecida.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal.
REQUERIMENTO N° 1.408, DE 2009
Requeiro Voto de Aplauso ao Presidente da CNI, Armando Monteiro Neto, pelo
artigo “Mudança do clima: o engajamento
da indústria”.
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso ao Presidente da Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro Neto, pelo artigo “Mudança do clima: o
engajamento da indústria”, publicado na coluna “Tendências/Debates”, do jornal Folha de S.Paulo, em 6
de outubro de 2009.
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Em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo,
o empresário e Presidente da CNI, Armando Monteiro
Neto, chama a atenção para a concentração de gases
de efeito estufa na atmosfera e os impactos na estratégia industrial para evitar o aquecimento global.
De acordo com o empresário, a agenda da indústria
sobre mudanças climáticas “remete à necessidade de
discutir novas políticas públicas domésticas e estratégias
empresariais adequadas para lidar com os desaﬁos da
transição para uma economia de baixo carbono”.
Armando Monteiro Neto lembra ainda que em dezembro, a 15ª Conferência das Partes da Convenção do
Clima da ONU vai deﬁnir novos compromissos de redução
de emissão e mecanismos de ﬁnanciamento, e ressalta
que “é importante evitar que as negociações resultem em
compromissos que limitem o acesso da população brasileira a bens e serviços”. Segundo ele, para vencer o desaﬁo
da mudança do clima, o Brasil precisa de sólida política de
apoio à pesquisa e inovação em produção limpa.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal.
REQUERIMENTO Nº 1.409, DE 2009
Requeiro Voto de Aplauso à revista
Exame, pela realização do Fórum “O novo
cenário energético mundial e as oportunidades para o Brasil”.
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso à revista
Exame, pela realização do Fórum “O novo cenário
energético mundial e as oportunidades para o Brasil”,
no dia 24 de setembro de 2009, em São Paulo.
Justiﬁcação
Ao realizar o Fórum “O novo cenário energético
mundial e as oportunidades para o Brasil”, a revista
Exame proporcionou uma grande oportunidade para a
discussão de questões relacionadas ao futuro do petróleo e às perspectivas para o Brasil no cenário global.
Ao contar com a presença de importantes autoridades do setor em painéis sobre energias alternativas, perspectivas do petróleo e do pré-sal e condições
de sobrevivência do etanol, o Fórum proporcionou um
amplo debate e reﬂexão sobre o papel do Brasil como
fornecedor de energia e de tecnologia para o resto do
mundo.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
É lido o seguinte:
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de Bebedouro, Estado de São Paulo, com a dispensa
de 208 funcionários em fevereiro último?
5. O BNDES considerou a sugestão da formação
da Câmara de Arbitragem, Consecitrus – instituição
que vem sendo apresentada por autoridades do setor agroindustrial – no processo de concessão desse
empréstimo?

REQUERIMENTO Nº 1.410, DE 2009

Justiﬁcação

Requeiro, nos termos do disposto no art.
40I do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me do País no período de 26 a 31 de outubro do corrente ano, ocasião
em que desempenharei missão parlamentar, na
África do Sul, como membro da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de
2014, conforme os termos do Requerimento nº 1.403,
aprovado no Plenário em 20 de outubro de 2009.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Cícero Lucena, PSDB/PB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

A crise na citricultura paulista dura mais de quinze
anos, resultado do processo de concentração e verticalização das empresas que controlam o processamento
e, principalmente, a comercialização e o sistema logístico de distribuição a granel do suco produzido.
De acordo com dados do IEA (Instituto de Economia Agrícola) e da Associação Brasileira dos Citricultores (ASSOCITRUS), o setor citrícola gera mais de
400 mil empregos (diretos e indiretos) no Estado de
São Paulo. As exportações de sucos de laranja concentrado e subprodutos e de frutas de mesa captaram
valores próximos a US$1,6 bilhão em 2007.
Acompanho de perto esse processo. Meu objetivo sempre foi o de reverter o movimento de concentração no setor, pois esse resultado é conhecido na
literatura e história econômica, tendo como efeito a
redução das oportunidades de emprego, elevação do
preço do produto ﬁnal e a queda nos rendimentos dos
trabalhadores, dos pequenos produtores e produtores
independentes.
Conforme matéria do jornalista Fernando Lopes
publicada no jornal Valor Econômico de 27 de janeiro último, atualmente, “a concentração econômica é
evidente e quatro grupos econômicos centralizam o
processamento do suco de laranja: Cutrale, Citrosuco, Citrovita e Louis Dreyfus (LD). As duas primeiras,
líderes mundiais, são familiares e têm suas origens na
década de 60; a Citrovita, a que mais cresce atualmente, é do grupo Votorantim, e a LD, francesa, também é
familiar. A Cargill pertencia ao seleto grupo, mas deixou a atividade no Brasil. Todas empresas de capital
fechado e pouquíssima transparência.”
Segundo a Associtrus, as empresas processadoras detinham menos de 600 mil pés de laranja nos
anos 70; hoje esse número está próximo de 50 milhões.
As mesmas continuam adquirindo fazendas e plantando cerca de 2,5 milhões de árvores por ano. Parcelas
signiﬁcativas dos recursos utilizados dessas inversões
são fornecidas pelo BNDES. No estado de São Paulo,
estima-se que 50% das frutas destinadas ao processamento são produzidas em propriedades da própria
indústria produtora de suco de laranja. Isso lhes atribui
um elevado poder na ﬁxação dos preços de aquisição
dos produtos. Hoje, o custo de produção de cada caixa

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.411, DE 2009
Nos termos do § 2° do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas,
pelo Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior informações sobre recente
empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) ao Grupo Fischer, no
valor de cerca de R$203,5 milhões, para investimento na renovação e ampliação de seus pomares e na
instalação de projetos de irrigação de lavouras de sua
empresa Citrosuco – segunda maior produtora de suco
de laranja do mundo —, apesar dessa empresa, em
fevereiro último, ter demitido 208 funcionários da usina
de Bebedouro, no Estado de São Paulo.
1. O desembolso do BNDES está condicionado
à manutenção e à ampliação do nível de emprego da
empresa? Existe alguma outra contrapartida social da
empresa para liberação dos recursos?
2. Quais as cláusulas ambientais presentes nesse contrato?
3. O desembolso estabelece limites à verticalização da empresa?
4. Ao autorizar esse empréstimo o BNDES realizou algum estudo de concentração na cadeia produtiva
da citricultura? O Banco contemplou em sua análise
que a Citrosuco fechou a fábrica de suco de laranja
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da fruta supera R$17,00. No entanto, a remuneração
oferecida ao produtor oscila entre R$15,00 e R$6,00
por caixa. Esse fato promoveu a expulsão de mais de
20 mil pequenos e médios produtores do setor e descapitalizou muitos outros citricultores que estão sem
condições de renovar seus pomares.
Com vistas a dirimir tal quadro, em 25 de agosto
de 2009, foi realizada uma audiência pública conjunta
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e da
Comissão de Assuntos Econômicos, com a participação do Sr. Artur Badin, Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE); Sr. Flávio de
Carvalho Pinto, Presidente da Associação Brasileira
dos Citricultores; o Sr. Christian Lohbauer, Presidente da Associação Nacional de Sucos Cítricos; e o Sr.
Eduardo Porﬁrio, representante da Federação dos Empregados Rurais do Estado de São Paulo.
Um dos resultados dessa reunião foi a constatação da necessidade de se implementar uma Câmara
de Arbitragem, Consecitrus, com o objetivo de deﬁnir
as formas de comercialização da laranja e seus derivados, a exemplo do que ocorre com a Consecana,
no setor da cana-de-açúcar.
No entanto, as informações divulgadas recentemente, pela imprensa, acerca do empréstimo do BNDES ao grupo Fischer apontam que esta operação
intensiﬁcará o processo de concentração e verticalização da citricultura paulista e brasileira. Matéria do
Portal Exame, da Editora Abril, de 16 de outubro último,
aﬁrma que a empresa pretende ampliar a produção
própria de laranja em 16.698 caixas (de 40,8 quilos)
por ano – o que signiﬁca a intensiﬁcação da verticalização do setor. Os investimentos serão centralizados
em pomares de São Paulo e Minas Gerais. O projeto
de irrigação atingirá uma área de 6.932 hectares e os
recursos serão ainda empregados na aquisição de máquinas e equipamentos por meio da Agência Especial
de Financiamento Industrial (FINAME).
As informações aqui solicitadas permitirão a essa
Casa avaliar os reais efeitos dessa operação de crédito, possibilitando o estabelecimento de diretrizes no
sentido de evitar a penalização dos pequenos e médios
produtores de laranja.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. –
Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido ser´apublicado e
encaminhado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, pela ordem, o Senador Romeu Tuma. Em seguida, o orador inscrito... Cadê o AD, já está na tribuna? Alvaro Dias?
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O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só queria
solicitar a V. Exª que autorizasse a publicação de um
discurso sobre o Dia do Professor. Porque sabe V. Exª
o que representa, para a minha família e para a sua, a
atividade de professor, bem assim na história de cada
um de nós. E também uma homenagem ao Professor
Adib Jatene, o homem do coração, que recebeu o título
de Professor Emérito e guerreiro da educação.
Então, solicito a V. Exª que dê como lido e autorize a publicação deste pequeno discurso.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ROMEU TUMA.
Srªs e Srs. senadores,
Hoje, quando comemoramos o Dia do Professor,
ocupo esta tribuna para reverenciá-lo. A data é um
convite para que todos – pais, alunos e sociedade –
repensem papéis e atitudes na luta para chegarmos
à educação que queremos.
O educador Paulo Freire, cuja contribuição à
educação brasileira é incomparável, certa vez, aﬁrmou que ninguem nega o valor da educação. Mas,
ainda que almejem bons professores para seus ﬁlhos,
poucos pais desejam que eles escolham essa nobre
proﬁssão. Assim, reconhecemos que o trabalho de
educar é difícil e necessário, mas ao mesmo tempo,
permitimos que esses proﬁssionais continuem sendo
desvalorizados.
Abnegado, o professor sabe que tem uma missão a cumprir e, a cada dia, um desaﬁo a vencer, As
horas dedicadas a atualizar seus conhecimentos, preparar aulas e provas e driblar os baixos salários, não
são motivos para desistir. Muitas vezes, injustamente
responsabilizados pelo fracasso da educação, grande
parte dos professores resiste e continua apaixonada
pelo seu trabalho.
O Dia do Professor é comemorado há pouco
tempo. No dia 14 de outubro de 1827, o imperador do
Brasil, baixou um decreto que criou o Ensino Elementar no Brasil. Mas foi somente 120 anos que ocorreu a
primeira comemoração de um dia efetivamente dedicado ao professor. Começou em São Paulo, em 1947,
em uma pequena escola, na Rua Augusta, onde existia o Ginásio Caetano de Campos, conhecido como
“Caetaninho”. Quatro professores tiveram a idéia de
organizar um dia de parada para se evitar a estafa – e
também de congraçamento e análise de rumos para
o restante do ano.
O professor Salomão Becker sugeriu que o encontro se desse no dia de 15 de outubro, data em que,
na sua cidade natal, Piracicaba, professores e alunos
traziam doces de casa para uma pequena confrater-
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nização. O encontro foi um sucesso. Na ocasião, o
discurso ﬁcou famoso pela frase “ Professor é proﬁssão. Educador é missão”. A idéia pegou e, nos anos
seguintes, todo o país comemorava a data.
Nesse momento, aproveito para homenagear o
médico cardiologista Adib Jatene, que, neste ano, recebeu o Troféu
Guerreiro da Educação, concedido pelo Jornal
O Estado de São Paulo e pelo Centro de Integração
Empresa Escola. A escolha do Dr. Adib Jatene é um
reconhecimento a quem contribuiu de forma inestimável
para educação brasileira, principalmente para a formação de médicos. Ressalto ainda sua marestnte atuação
no desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico.
Lembro-me, com emoção, de cada professor que
tive e das lições de vida que deixaram, nos cadernos
e no coração. A esses bravos educadores minha admiração e respeito! Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido, de acordo com o Regimento. E nós
sabemos que a homenagem é justa e sincera, porque
V. Exª foi buscar sua companheira, como normalista,
de azul e branco, e ainda hoje vive na felicidade. Aliás,
até convidei o casal para passar as bodas de ouro, em
lua de mel, nas praias do Piauí.
Agora, AD. AD é importante. Os políticos, quando
começam a ﬁcar importantes...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
É JK, é ACM, e agora nós temos o AD: Alvaro Dias.
Com a palavra...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Aí
é pela desordem.
Pela ordem, Alvaro Dias está na tribuna.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Eu
farei um aparte.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vai usar da palavra Alvaro Dias, AD.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agora à
tarde, a oposição protocolou junto ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) representação contra o Presidente Lula
em razão da afronta à legislação que se explicitou na
caravana pelo vale do rio São Francisco.
Aliás, estamos assistindo a esse espetáculo de
desrespeito à legislação eleitoral de forma repetida.
Ainda na última semana, no Município de Araraquara,
inaugurou-se um estádio de futebol, construído pela
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Prefeitura Municipal, com a presença dos Ministros
Orlando Silva e Dilma Rousseff, onde também se fez
campanha eleitoral. As fotos mostram a faixa estampada, vinculando a candidatura de Dilma ao terceiro
mandato do Presidente Lula.
O TSE tem a responsabilidade de convocar, agora,
a Procuradoria Eleitoral para investigar a eventualidade
de crime eleitoral. É evidente que, se não houver uma
providência, se o TSE não estabelecer com rigor as
punições que possam conter esse processo de afronta
à legislação, autorizaremos também governadores e
prefeitos a usarem a máquina pública numa campanha
eleitoral que se antecipa de forma afrontosa à Justiça
Eleitoral. Aliás, o Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que a Justiça Eleitoral está sendo
testada com a repetição desse espetáculo afrontoso.
Portanto, Sr. Presidente, o PSDB e os Democratas assinam essa representação encaminhada hoje à
tarde ao TSE. Amanhã, provavelmente, uma ação popular também será impetrada por parlamentares da
oposição. Os advogados do PSDB estão elaborando o
texto dessa ação popular, para que ela seja interposta,
provavelmente, no dia de amanhã.
Esse é dever da oposição. Não há como adotar a
omissão como comportamento, no momento em que
há uma afronta explícita à legislação do País, quando
se constata o uso do dinheiro público na campanha
eleitoral antecipada. Hoje, o jornal O Estado de S. Paulo
avalia em cerca de R$400 mil os gastos do Governo
com a caravana pelo vale do rio São Francisco.
Portanto, são providências necessárias, imprescindíveis nesta hora, para conter um processo que
está no início de seu curso e que, se não for contido
agora, certamente ensejará um verdadeiro festival de
desrespeito à legislação eleitoral do País.
Dito isso, Sr. Presidente, gostaria de destacar um
depoimento feito ontem na Comissão de Serviços de
Infraestrutura do Senado Federal sobre a criação da
Petro-Sal, empresa que será responsável pela gestão
de contratos de partilha de produção e de contratos
de comercialização de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos ﬂuidos. É o depoimento de um
especialista, o Presidente da Associação Brasileira dos
Geólogos do Petróleo, Márcio Rocha Mello, nessa audiência pública da Comissão.
Primeiramente, queremos destacar um ponto essencial da fala do Dr. Márcio Rocha Mello, que diz:
“A discussão sobre a matéria precisa ser
travada sem viés emocional ou ideológico. O
debate deve ser pautado pelo conhecimento cientíﬁco e técnico. Qualquer tentativa de
balizar o assunto por premissas políticas ou
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ideológicas comprometerá irremediavelmente
os debates sobre a matéria.”
Concordamos plenamente com isso. O que se viu
no lançamento do pré-sal foi exatamente o espetáculo
eleitoreiro. O Governo, tenho repetido isto, traz a marca do espetáculo permanentemente. É um Governo
que anuncia de forma espetaculosa e que gera falsa
expectativa, e, depois, vem a frustração.
Nesse caso, o que se constata? O Governo toma
a reserva prevista de pré-sal e a divulga como se fosse reserva provada. Isso vamos constatar agora com
um resumo do depoimento desse técnico, Presidente
da Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo.
Ele diz:
“Há um mal-entendido ﬂagrante sobre
o pré-sal: erroneamente se passou a chamar
de pré-sal qualquer coisa que está abaixo do
sal. O pré-sal está no Brasil inteiro: nas águas
rasas, na bacia dos Solimões, nas águas profundas, ele vai a Sergipe, Alagoas, Ceará e se
prolonga para a costa da África (onde não foi
estudado ainda).”
É importante o alerta do técnico, que diz ainda:
“O risco não é pequeno (ao contrário
do que vem sendo propalado pelo Governo):
na Bacia de Campos, na área do pré-sal, por
exemplo, de 96 poços perfurados, apenas 25
foram considerados produtores [ou produtivos], o resto, seco e subcomercial [portanto,
sem produtividade]. No Parque das Baleias,
no Espírito Santo, na área do pré-sal, dos seis
perfurados, apenas dois foram considerados
comerciais.”
O risco existe, portanto. Não é um desejo da oposição, é uma constatação, é a realidade que tem de
ser ressaltada, sob pena de estarmos plantando uma
tremenda frustração futura. São dados; portanto, não
estamos fazendo interpretação. O que há é informação
técnica, que tem de ser considerada nesse debate,
exatamente para fugir do viés ideológico e do interesse eleitoreiro. O Brasil não merece que esse assunto
seja tratado com interesses escusos.
Como destaca o especialista, em estudo da geologia do Atlântico Sul, desde a água rasa até a água
profunda, há presença do sal; o que se diferencia é a
espessura menor do sal na água rasa.
Comparando-se o campo de Ghawar, o maior
campo do mundo, na Arábia Saudita – uma reserva
de 65 bilhões de barris, que produz cinco milhões de
barris/dia – com o complexo de Tupi, com 1.240 km²,
quanto se vai produzir? Esta é a indagação: quanto
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se produzirá no complexo Tupi? Não sabemos. Há
petróleo lá, isso é evidente, mas não sabemos quanto
vamos produzir.
Há exagero nesse otimismo do Governo, que extrapola os limites do bom-senso, quando tenta vender
para o País que encontramos um patrimônio inesgotável, que vai transformar a pobreza em riqueza no solo
pátrio. Não é bem assim!
É preciso levar em conta a complexidade de determinados reservatórios nos quais existe a jazida.
Gastam-se bilhões, mas não é possível extrair óleo. O
risco é alto, mesmo se encontrando uma jazida. Isso
precisa ser destacado, isso precisa ser informado.
Este é o maior alerta do especialista: estamos esquecendo o pós-sal. Na Bacia de Campos, por exemplo,
até a descoberta do pré-sal, havia quatorze bilhões de
barris no pós-sal. O campo de Marlin tem oito bilhões
de barris na área do pós-sal. Portanto, cercar essa
área como pré-sal, sob o regime especial, excluindo-a
e cerceando-a, é um equívoco. Diz o especialista: “Vamos matar a galinha dos ovos de ouro”.
Temos uma política de petróleo das mais avançadas e perfeitas do mundo. Os seis países que adotam a partilha enfrentaram a “maldição do petróleo”,
como diz o especialista. E há mais: o risco exploratório
não pode ser o critério para a mudança do sistema de
concessão para partilha. A geologia do petróleo mostra
que o risco exploratório é real. Querer aﬁrmar que o
pré-sal é um bilhete premiado, sem riscos, não é verdade. Há riscos; são grandes os riscos.
Por ﬁm, diz o especialista:
“É preciso levar em conta que o pós-sal
abriga hoje uma reserva de dezoito bilhões de
barris, de onde saem 98% de nossa produção
de petróleo, enquanto a reserva do pré-sal, até
hoje, é de doze bilhões de barris, de onde extraímos trinta mil barris. Portanto, temos que,
antes de mais nada, valorizar o pós-sal, antes de incluir aleatoriamente todas as nossas
apostas na área do pré-sal.”
O pré-sal não pode ser usado como uma bandeira ou marketing de campanha política. Isso seria um
desserviço ao País e aos brasileiros.
Senador Eduardo Azeredo, concedo a V. Exª o
aparte, com satisfação.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Alvaro Dias, quero também me referir ao tema, nessa
mesma linha dos atrasos do Governo, da falsa propaganda que é feita. Veja que, por várias vezes, ocupei
esta tribuna para falar sobre a questão dos metrôs,
sobre o transporte de massa do Brasil, um grande desaﬁo que temos pela frente, para poder realizar bem a
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Copa do Mundo e as Olimpíadas. Hoje, eu me espantei quando vi num jornal de Belo Horizonte a seguinte
manchete: “Dilma culpa mineiros pelo atraso dos recursos para o metrô de Belo Horizonte”. É brincadeira!
O Governo tem a coragem de colocar ridículos R$19
milhões no Orçamento para o metrô da terceira cidade
brasileira. Culpa os mineiros? Nós somos culpados?
O Governo é que não decide o que fazer. O metrô é
federal, o Governo tem de assumir a questão do passivo trabalhista, porque a empresa foi do Governo Federal o tempo todo, para que o Estado possa, então,
fazer a estadualização do metrô. Mas o Governo não
decide isso e, aí, vai para os jornais, dizendo que a
culpa é dos mineiros, que não se entendem sobre o
metrô. Veja bem que essa é uma realidade que está
aí, é a Ministra Dilma culpando os mineiros por uma
culpa que nós não temos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
Eduardo Azeredo, estou cada vez mais espantado com
a desfaçatez do Governo em matéria de promessas, de
anúncios espetaculosos, de geração de falsa expectativa. V. Exª fala do metrô de Minas. Existe o metrô de
Curitiba também, que tem zero de orçamento.
A Ministra anunciou numa Comissão do Senado
Federal o trem-bala, unindo-nos, Senador Eduardo,
ou seja, unindo a cidade de Curitiba à cidade de Belo
Horizonte. Comecei a sonhar com um trem em alta velocidade, chegando rapidamente a Belo Horizonte, partindo de Curitiba. Mas isso tudo é ilusão. É o tal Plano
de Aceleração do Crescimento (PAC), uma sigla para
o marketing do Governo. Aliás, é a sigla da mentira.
Estamos acostumados a ver o atual Governo
usar a mentira como arma para a blindagem dos seus
equívocos, dos seus erros, como arma poderosa para
manutenção da popularidade do Presidente da República. Não há como não fazer esta constatação: o
Presidente tem alta popularidade, sim, e não estamos
contestando pesquisa de opinião pública. Ao contrário, respeitamos as pesquisas de opinião pública e
reconhecemos que a popularidade do Presidente é
elevada. No entanto, nossa conclusão é a de que sua
popularidade é sustentada muito mais por promessas
não cumpridas, por anúncios espetaculosos, do que
por realizações, inovações.
Não vi nada de novo neste Governo, que mantém
o programa econômico do Governo passado e os programas sociais do Governo passado. Alterou o nome
de Bolsa Escola para Bolsa Família, mas os programas
são os mesmos. Não há inovação alguma. O Governo prometeu uma novidade que seria o Fome Zero, e
o Fome Zero fracassou. É um Governo de marketing.
São grandes marqueteiros, sim! Devem receber medalha de ouro pela qualidade de marketing. Mas, da
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nossa parte, queremos dar ao Governo a medalha de
lata em razão do desrespeito com a sociedade ao usar
a mentira como sua arma fundamental para manter a
popularidade do Presidente da República.
Concedo o aparte a V. Exª, Senador ACM Júnior,
com muita satisfação.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Alvaro Dias, o pronunciamento de V. Exª é importante na medida em que mostra que muita coisa
que está sendo dita como realidade é fantasia. A realização do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC),
por exemplo, a que V. Exª se referiu – minha ideia de
aparte foi exatamente em cima do PAC –, é absolutamente ridícula. O PAC foi um book de projetos que,
inclusive, envolvia projetos da iniciativa privada – havia
a participação eventual do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – e também
das empresas estatais, como a Petrobras, que tinha
um orçamento independente do Orçamento da União.
Então, na verdade, o PAC foi uma forma de promover
a Ministra Dilma, foi a forma de turbinar sua candidatura. Mas, na verdade, o PAC não existe. Na verdade,
é um conjunto de ações isoladas – muitas já estavam
em andamento, muitas não eram do próprio Governo,
e outras eram de estatais independentes. Portanto, a
questão do PAC não passa, realmente, de enrolação.
Falam também em metrô. O metrô de Salvador está
sendo construído há dez anos, e o Governo Federal
o reduziu: de ínﬁmos doze quilômetros, passou para
seis quilômetros e não entrou em funcionamento. Seis
quilômetros! Um metrô de seis quilômetros não existe! É piada, é brincadeira! O Governo Federal cortou
pela metade um metrô que já era curto. Na verdade, há
muita fantasia, muita propaganda, muita publicidade,
mas pouca ação. E, como podemos ver, os programas
sociais, mesmo que tenham sido ampliados, começaram no Governo passado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado,
Senador Antonio Carlos Júnior. Essa é uma constatação do dia a dia. Ainda hoje, Senador Flávio Arns, recebi cobranças, pedindo que Senadores e Deputados
explicassem por que o Paraná teria recebido apenas
2% dos valores consignados no Orçamento da União.
Houve essa divulgação no Estado, e a cobrança foi
endereçada para o endereço errado. Realmente, não
cabe cobrar de Senadores e de Deputados. Cabe cobrar
do Governo ou, então, dos representantes do Governo
no Estado. No Governo, há Ministro paranaense e lideranças que são ligadas política e fraternalmente ao
Presidente da República. Essas lideranças deveriam
dar essas explicações.
Todas as vezes em que o Presidente da República
foi ao Paraná, o Presidente lá foi de mãos vazias. Foi ao
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Paraná na tentativa de construir um palanque eleitoral
para sua predileta, mas em momento algum...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou concluir, Sr. Presidente.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador Alvaro
Dias, com a permissão do nosso Presidente?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou conceder-lhe o aparte.
Apenas concluo, dizendo que, em nenhum momento, o Presidente da República, ao visitar o Paraná,
inaugurou uma obra que pudesse ser destacada. Em
nenhum momento, ao visitar o Paraná, o Presidente da
República fez repasse de recursos signiﬁcativos para
qualquer obra no meu Estado.
Concedo a V. Exª, Senador Antonio Carlos Valadares, com prazer, o aparte que solicita.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Alvaro Dias, temos o maior respeito pela
oposição. É legítimo o interesse da oposição em criar
diﬁculdades para o Governo. São criadas diﬁculdades
até para o Presidente da República fazer visitas, porque, com a popularidade que o Lula tem, com a popularidade avassaladora que possui, quanto menos Sua
Excelência aparecer nos Estados para visitar obras,
para inaugurá-las, para se fazer presente a qualquer
evento, é natural que isso venha ao encontro de um
interesse legítimo da oposição, em ver as costas do
Presidente, não o encontro normal que qualquer administrador ou qualquer governo tem de ter com a população. Se há desvio de conduta, logicamente a oposição tem os meios de que se pode utilizar para evitar
que haja algum desvio. Sinceramente, não vejo nada
demais, Senador Alvaro Dias, em o Presidente fazer
essas visitas. V. Exª já foi Governador do Estado, já fui
Governador, e visitamos nossos Municípios – quantas
vezes os visitamos! –, não só para inaugurar obras, mas
também para criar esperanças, para criar um ambiente
de comunicação entre o Governo e a sociedade. Governo que se ausenta e não aparece nos Municípios
e nos Estados é um governo que vai pagar um preço
muito alto, e esse preço alto vai ser convertido em votos
para a oposição, para aqueles que criticam o governo.
Então, com todo o respeito a V. Exª – e é legítimo que
V. Exª critique, mesmo porque todo ser humano está
suscetível a algum erro, a alguma falha –, quero dizer
que considero a visita um processo normal em qualquer situação. Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Alvaro Dias, V. Exª tem um minuto, para concluir seu pronunciamento.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou concluir, Sr. Presidente.
Em respeito ao meu amigo Valadares, tenho de
responder seu aparte.
É claro que desejo que o Presidente vá ao Paraná muitas vezes, mas vá de mãos cheias, vá inaugurar obras, não vá apenas fazer campanha eleitoral,
não vá apenas articular politicamente a montagem de
um palanque eleitoral para sustentar a candidatura da
sua preferida.
É óbvio que não contestamos que a Ministra
participe da inauguração de um estádio de futebol no
interior do País, mesmo que o Governo Federal não
seja o responsável pela obra. Participe, mas não faça
campanha, não estampe uma faixa onde se anuncia
sua candidatura como sendo o terceiro mandato do
Presidente Lula!
Portanto, o que estamos combatendo é a afronta
à legislação, o que estamos combatendo é o desrespeito à Justiça Eleitoral. Não combateríamos, de forma
alguma, qualquer atividade de natureza administrativa
do Governo. Ao contrário, desejaríamos e desejamos
que o Governo inaugure obras, leve recursos aos Estados, a todas as unidades da Federação. Desejamos
que o Governo promova o desenvolvimento econômico e social do País. O que combatemos é o desvio, é
o ilícito, é a afronta à legislação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra agora um líder. Por
um minuto estava na frente o Osvaldo Sobrinho, mas
ele cedeu ao Delcídio Amaral.
Delcídio Amaral tem um documento assinado
pelo Romero Jucá. Ele representa a Liderança do
Governo.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, só para deixar registrado aqui...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Diga.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Sem revisão do orador.) – Deixar registrado no Senado
que ontem foi o dia dos proﬁssionais de informática,
dia 19 de outubro. Como é uma proﬁssão que avançou
muito nos últimos anos, consolidou-se no mercado de
trabalho, com muita gente trabalhando, caracterizou-se
como uma proﬁssão efetiva, com formação, quero deixar
registrada a importância dos proﬁssionais de informática para o nosso País, para a nossa economia, e fazer
uma homenagem a esses proﬁssionais, que estiveram
conosco em diversos momentos de debates de temas
importantes aqui, no Congresso Nacional.
Agradeço a V. Exª e peço o registro deste documento.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR RENATO CASAGRANDE.
DIA DO PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA
Discurso proferido pelo Senador Renato Casagrande (PSB – ES) durante a sessão do Senado Federal do dia.... de outubro de 2009.
Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, comemorou-se, na última segunda-feira,
19 de outubro, o dia dos proﬁssionais de informática.
Há 21 anos, a convenção coletiva de trabalho entre
patrões e empregados do setor, realizada no Rio de
Janeiro, instituiu a terceira segunda feira do mês de
outubro como data comemorativa em homenagem a
esses proﬁssionais.
Desde então convenções coletivas em outras
unidades da Federação foram aderindo à idéia e hoje
podemos dizer que a data é comemorada em quase
todo o território nacional.
Os proﬁssionais de informática estão presentes no desenvolvimento do país, desde os primórdios
do processamento de dados, na segunda metade da
década de 50 do século passado. No princípio constituída de técnicos “emprestados” das engenharias e
das carreiras militares e, aos poucos, por proﬁssionais
formados pelas grandes empresas privadas e públicas
e também alguns órgãos públicos.
Enquanto a tecnologia dava saltos vistosos em
sequências rápidas, no entanto, o aumento do número e da qualidade dos proﬁssionais não era acompanhado por uma melhoria de sua representatividade e
participação na vida pública nacional.
Isto por uma simples razão: estes eram considerados elementos de alta periculosidade pela política de
segurança nacional do regime militar e não podiam ter
nem sindicatos. Ao mesmo tempo, a preponderância de
grupos econômicos naquela época fez se retivessem
todas as iniciativas que poderiam regular a atividade
para não ter que melhorar as condições da inﬁnidade
de proﬁssionais de informática que empregavam no
início do processo acelerado de informatização das
atividades bancárias.
Data de 1978 os primeiros projetos de lei visando regulamentar a proﬁssão, mas que não ganharam
uma tramitação normal em parte pelos motivos citados, em parte pela intransigência do regime em permitir que a categoria se organizasse em sindicatos.
Como exemplo, cito o projeto de lei do deputado gaúcho Victor Faccione, que se aprovado da forma como
foi elaborado, transformaria mais de 90% da categoria
em proﬁssionais de informática pelo fato de usarem
dispositivos eletrônicos.
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E a categoria foi crescendo, as diversas funções
foram mudando e até o nome do setor foi alterado: não
se falava mais em processamento de dados, mas em
informática.
Neste interstício, tivemos a reserva de mercado,
que, se nos fez atrasar em alguns anos na pesquisa
e no desenvolvimento do setor, produziu um efeito
extremamente benéﬁco, porque criou uma massa de
proﬁssionais de ótima qualiﬁcação. Podemos dizer que
este fator foi o que nos mantém na vanguarda do desenvolvimento no setor na América Latina.
Pois bem, mudanças de nome, de função e avanços tecnológicos, pouco signiﬁcaram em melhoria e
valorização da atividade. A categoria, com a redemocratização do País, pode se organizar em sindicatos e
defender seus direitos, mas talvez por falta de prática,
pela mudança vertiginosa de tecnologias que transmuta
as funções e cargos do setor e pela vertiginosa atividade de seus membros, pouco evoluíram as questões
institucionais.
A regulamentação da proﬁssão não avançou um
milímetro sequer, sendo que mais de uma dezena de
iniciativas legislativas neste sentido foram ao arquivo.
A falta de uma regulamentação proﬁssional não é um
fator irrelevante na questão das condições dos proﬁssionais do setor. Muito por causa disto presenciamos
assinaturas de convenções coletivas ﬁxando o salário
de proﬁssionais de nível superior em patamares de
apenas 50% acima do salário mínimo.
Cérebros brilhantes, mentes ativas e estimuladas
que são características quase sempre inerentes aos
amantes da informática, acabam escamoteadas pela
ausência de contrapartidas, como remuneração digna
e condições de trabalho. Não é por acaso que encontramos uma inﬁnidade de graduados em informática
trabalhando em outros setores e que há uma ociosidade de mais de 50% das vagas abertas em cursos
superiores para a área.
A nova nomenclatura da atividade é Tecnologia
da Informação. Mas o que mudou foi a velocidade necessária de reciclagem proﬁssional, o volume de requisições e a cobrança por resultados em uma sociedade que cada vez mais se acostuma ao computador
na vida proﬁssional e privada.
A informática faz-nos líder mundial em aplicações
sensíveis à sociedade como os serviços bancários, o
relacionamento com o ﬁsco, o processo eleitoral, além
de nos tornar líderes de processo de melhorias tecnológicas em alguns países, notadamente nas aplicações
de natureza colaborativa, como o software livre.
E, olhando para dentro do País, a Tecnologia
de Informação é um dos pilares do desenvolvimento
sistêmico da economia. Ela é transversal em todos os
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setores e fator mais que essencial para o aumento da
qualidade e da produtividade nas diversas atividades
produtivas.
Segundo a Pesquisa Anual de Serviços (PAS),
divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE), a atividade de informática aparece como a que se destacou com a maior
proporção do número de empresas, pessoal ocupado
e salários, retiradas e outras remunerações.
Em 2007, o número de empresas nesta atividade
chegou a mais de 58 mil, ou 82,5% das empresas de
serviços de informação, que abrange telecomunicações; atividades de informática; serviços audiovisuais;
e agências de notícias e serviços de jornalismo.
O número de pessoal ocupado foi de 367 mil
(62,5% do segmento), pagando R$9,2 bilhões (55,1%)
dos salários. As empresas de informática geraram
R$38,5 bilhões de receita operacional líquida (23,8%
do total).
Por ﬁm quero dizer que, hoje, sem um batalhão
destes valorosos proﬁssionais nenhuma nação consegue se desenvolver. Quero saudar analistas, programadores, digitadores e todos os proﬁssionais que fazem
este setor crescer em qualidade e força, fazendo dele
uma das principais alavancas para o desenvolvimento
econômico e social do País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido de acordo com o Regimento nessa
homenagem aos proﬁssionais de informática.
Com a palavra, representando a Liderança do
Governo, segundo documentação, Delcídio Amaral.
Nunca este Governo foi tão grandioso e encontrou um
representante também grandioso.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Presidente.
O que me traz à tribuna é um fato excepcional
– e, por isso, eu pedi para falar pela Liderança – que
atinge o meu Estado, Mato Grosso do Sul, o Estado
do Senador Valter Pereira, o Estado do Deputado Dagoberto, também aqui presente.
Sr. Presidente, nessas últimas semanas, nós temos enfrentado condições climáticas absolutamente
excepcionais em algumas regiões e Estados brasileiros. Nós estamos acompanhando pela imprensa,
pela mídia, várias regiões do País sendo assoladas
por trombas d’água completamente atípicas, temperaturas baixas em vários Estados brasileiros; temperaturas elevadas, temperaturas de verão, em outras
regiões brasileiras; estiagens prolongadas. Enﬁm, as
condições climáticas brasileiras, especialmente neste
ano de 2009, estão absolutamente fora de qualquer
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contexto, provavelmente explicáveis pelas mudanças
todas, especialmente sob o ponto de vista ambiental,
que infelizmente o mundo tem enfrentado.
Sr. Presidente, sexta-feira passada, dia 16 de
outubro, fomos surpreendidos na cidade de Amambai,
que é uma cidade da fronteira com o vizinho Paraguai,
no Mato Grosso do Sul, com condições climáticas bastante severas. Amambai foi atingida por ventos fortes,
chuvas intensas, inclusive chuva de granizo. Inacreditavelmente, Sr. Presidente, mais de 8 mil pessoas, em
uma população de quase 30 mil, estão desabrigadas. É
um momento duro, difícil, com consequências sociais
e econômicas incalculáveis.
A bancada federal, meu caro Presidente, Senador
Mão Santa, rapidamente se prontiﬁcou. Todos nós conversamos. Falo aqui em nome da bancada, em nome
do Senador Valter Pereira, do Deputado Dagoberto.
Estão aqui presentes os dois, sensíveis aos pleitos do
Prefeito de Amambai, que fez um e esforço incomum,
nesses três, quatro últimos dias – até porque o mau
tempo continuou ao longo do sábado, do domingo, e
especialmente, ontem, na segunda-feira. E todos nós
conversamos com o Ministério da Integração. Fomos
atendidos prontamente pelo Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é o secretário que cuida
da nossa região, Totó Parente, que, imediatamente,
nos orientou sobre que medidas nós deveríamos tomar para que, rapidamente, o Ministério da Integração
entrasse no circuito para nos atender.
Prontamente, na sexta-feira, o Prefeito de Amambai, Dirceu Lanzarini, entrou em contato com a Defesa
Civil, com o Governo do Estado. Todas as providências
foram tomadas no sentido de caracterizar um caso de
calamidade pública, como efetivamente nós estamos
enfrentando não só na área urbana, mas na área rural também.
Conversei agora com o Secretário do Ministério do Meio Ambiente, Egon Krakhecke. As aldeias
indígenas, Senador Valter Pereira, como V. Exª sabe
– e conversamos hoje –, estão sofrendo muito com
essas condições climáticas adversas. Tudo foi feito,
Presidente, meu caro Senador Mão Santa, para provisoriamente tentar mitigar os efeitos desse problema
que afetou a nossa querida cidade de Amambai. Um
acidente atmosférico, um desastre atmosférico que,
historicamente, ninguém lembra que um dia tivesse
acontecido em Amambai.
E hoje, depois de solicitarmos uma audiência ao
Ministro Geddel para atender não só a bancada federal,
mas atender especiﬁcamente o prefeito Dirceu Lanzarini, fomos informados de que o Ministro Geddel, em
função de uma agenda na Bahia, só chegaria hoje no
ﬁnal da tarde. Procuramos imediatamente o Secretário-
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Executivo do Ministério da Integração Nacional, o Dr.
João Santana, que de pronto nos atendeu, de pronto
nos atendeu.
Entramos oﬁcialmente com o Decreto nº 473/09,
de ontem, 19 de outubro de 2009, da Prefeitura de
Amambai. E nos colocamos à disposição, Senador
Valter, Deputado Dagoberto e – não tenho dúvida nenhuma – Senadora Marisa, os Deputados Federais
que aqui não estão presentes, mas estão todos mobilizados, para fazer frente não só às ações para uma
recuperação rápida do Município de Amambai mas
também para demonstrar nossa solidariedade com os
irmãos de Amambai.
Portanto, meu caro Senador Mão Santa, toda a
bancada se irmanou. Desde sexta-feira, tenho entrado
em contato com o Prefeito Dirceu Lanzarini, de quem
já recebemos o decreto. Demos entrada hoje no Ministério da Integração, através do Secretário-Executivo,
porque o Ministro Geddel estava no Nordeste devido a
compromissos políticos e não pôde, infelizmente, nos
atender hoje. Mas não tenho dúvidas de que, a partir
de amanhã, nos atenderá. Estamos correndo atrás das
providências, para que rapidamente o Ministério da
Integração, Senador Valter Pereira, libere os recursos
para fazer frente a esses problemas todos criados pela
tempestade que se abateu sobre Amambai.
Sr. Presidente, quero dizer que envidaremos todos os esforços para que, rapidamente, Amambai se
recupere desse grande desastre.
E, ﬁco, por outro lado, conﬁante na liberação desses recursos, até por que, como Relator do Orçamento-Geral da União de 2009, nós colocamos recursos
no Orçamento da União para atender especialmente
a desastres climáticos, problemas que, eventualmente, podem atingir não só Mato Grosso do Sul, mas os
Estados brasileiros, que têm sofrido muito.
E, graças a essa rubrica que colocamos no Orçamento de 2009, numa interação forte com o Ministério
da Integração, propiciaremos ao Ministro Geddel e ao
Ministro Paulo Bernardo as condições necessárias para
empenhar esses recursos e liberar, num tempo recorde, esse dinheiro que, mais do que nunca, o Prefeito
Dirceu Lanzarini necessitará para fazer frente a este
desaﬁo de recuperar o Município de Amambai.
Sr. Presidente, eu estou falando pela liderança,
mas acho que, até em função do momento, o Senador Valter Pereira quer fazer um aparte. Eu pediria a
V. Exª, em função do momento que nós vivemos, que
possibilitasse essa oportunidade.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador
Delcídio, em primeiro lugar, o meu agradecimento ao
Senador Mão Santa, que preside esta sessão, pela
compreensão de abrir um precedente para que eu pu-
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desse intervir no discurso de V. Exª. O assunto que V.
Exª traz para essa tribuna é da maior relevância porque
Amambai é uma cidade que desfruta de todo o prestígio, de toda a estima de Mato Grosso do Sul como
um todo, e é uma cidade que está sofrendo um castigo
incomum. V. Exª deﬁniu muito bem. As informações que
tive de Amambai é de que a chuva de granizo produziu pedaços de tamanha ordem que se equivaliam a
uma bola de pingue-pongue. Então, foi um desastre.
Para ilustrar ainda mais o discurso de V. Exª, cumpre
lembrar que as telhas disponíveis em todas as lojas
do Município de Amambai desapareceram do estoque,
porque a prefeitura foi compelida a comprá-las e, em
alguns casos, também os particulares que foram afetados. A cidade ﬁcou sem essa proteção e teve que
adquirir esse produto em outros Estados da Federação.
Foi realmente um desastre atípico, um desastre da natureza que precisa ter a compreensão da emergência,
da urgência, da inadiabilidade das medidas que estão
sendo postuladas pela bancada. Hoje, Senador Delcídio
Amaral, na verdade, tinha até solicitado uma licença
para ausentar-me da Capital Federal, a ﬁm de atender
compromissos lá no Estado. No entanto, vim a Brasília,
antecipei a minha vinda, cancelei os compromissos
lá, exatamente para atuar, como V. Exª está atuando,
como a bancada está atuando, junto ao Ministério da
Integração, a ﬁm de que essas medidas tenham respostas imediatas. É preciso que a bancada esteja toda
presente. É preciso que, efetivamente, todos atuemos
em comum, a ﬁm de que o socorro não tarde. Aﬁnal de
contas, a Prefeitura de Amambai, a despeito do esforço
todo que é desenvolvido pelo Prefeito Dirceu Lanzarini, no sentido de saneamento de ﬁnanças etc., é uma
cidade que tem uma arrecadação pequena, é uma cidade de pequeno porte, que precisa, sim, do socorro,
porque há uma população laboriosa, uma população
trabalhadora, que precisa restabelecer a normalidade
de suas atividades. De sorte que, o pronunciamento de
V. Exª traz um registro da mais alta signiﬁcação, e eu o
cumprimento por isso. Quero dizer que estaremos de
mãos dadas neste socorro que Amambai precisa de
todos os Parlamentares que representam Mato Grosso
do Sul. Parabéns a V. Exª.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Muito obrigado, Senador Valter Pereira. É importante
registrar, Senador Valter Pereira, que o trabalho que
está sendo feito pela bancada, Deputado Dagoberto
Nogueira, é de todos nós, independentemente de partidos; é do PMDB, é do PT, é do PP, é do PDT, todos nós
irmanados. O momento que Amambai vive não pode,
de maneira nenhuma, levar a algum tipo de disputa
política ou a algum tipo de posicionamento público daqueles que gostam mais, daqueles que gostam menos
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de Amambai. Todos nós gostamos de Amambai, todos
nós admiramos essa cidade desenvolvimentista, progressista, que tem um povo hospitaleiro e é uma das
maiores cidades-polo de Mato Grosso do Sul. Portanto, estamos todos nós irmanados, todos os partidos,
toda bancada federal, como muito bem disse V. Exª,
Senador Valter Pereira, no sentido de rapidamente liberar os recursos.
Esperamos que, já tendo dado entrada no decreto, a partir de hoje, as providências estejam sendo
tomadas. Eu não tenho dúvida de que, possivelmente
amanhã, seremos recebidos, e V. Exª disse muito bem,
toda a bancada. Esse é um trabalho de toda a bancada
federal de Mato Grosso do Sul. Isso tem que ﬁcar muito
claro. Seremos – eu espero – recebidos pelo Ministro
Geddel Vieira Lima para que, efetivamente, providências céleres, rápidas venham a ser implementadas ao
longo dos próximos dias. E disse, Deputado Dagoberto
Nogueira, que se o Ministério tiver a intenção de enviar
técnicos o mais rápido possível, dentro do menor espaço de tempo possível, para visitar, para mensurar o
tamanho dos danos e liberar esses recursos, nós daremos os meios disponíveis para que imediatamente o
Ministério da Integração se mobilize, para que a gente
atenda os nossos irmãos de Amambai, que não merecem, lamentavelmente, o que passaram.
A todas as famílias de Amambai eu desejo que
Deus os ilumine e os abençoe em função desse momento difícil. Contem com todos nós da bancada federal
para resolver deﬁnitivamente isso. Amambai merece o
nosso carinho, a nossa atenção e nosso trabalho.
Muito obrigado, meu caro Presidente Senador
Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essas foram as palavras do Senador Delcídio Amaral,
mostrando as suas preocupações com as diﬁculdades
no seu Estado, mormente na cidade de Amambai.
Convidamos agora para fazer uso da palavra o
orador inscrito Valter Pereira.
Senador Osvaldo Sobrinho, é alternando: ele
entrou como Líder, V. Exª será o próximo a falar como
Líder, alternadamente.
Com a palavra, o Senador Valter Pereira, que
representa Mato Grosso do Sul e o PMDB.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, indiscutivelmente,
Amambai precisa de socorro, e nós, que somos parlamentares de Mato Grosso do Sul, temos que nos
unir – e estamos unidos – em defesa das medidas
indispensáveis à reconstrução de ponderável parcela
da cidade, que foi destruída.
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Mas, Sr. Presidente, venho a esta tribuna tecer
um comentário sobre um outro assunto de grande relevância para todo o País.
O merchandising do Brasil para atrair a Copa de
2014 e as Olimpíadas de 2016 conseguiu dois fatos
espetaculares: exaltar as belezas e outras virtudes de
Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, despistar as atenções do mundo sobre os horrores da criminalidade que
contamina a cidade do Rio de Janeiro. Conquistada a
vitória de sediar os dois maiores certames esportivos
do planeta, o Presidente Lula e o Governador Sérgio
Cabral passaram a dever uma ação mais ambiciosa
do que o lobby vitorioso que coordenaram. O novo desaﬁo é destruir o poder de fogo do crime organizado
antes que ele destrua a boa imagem que foi competentemente construída pelos dois chefes de governo,
pelo Prefeito daquela cidade e por tantos quantos se
debruçaram no convencimento da Fifa.
Acontece, Sr.Presidente, que, a partir daquela
decisão, os olhos do mundo passaram a focar o Brasil,
particularmente a cidade do Rio de Janeiro, com a ampliação de suas lentes e a malícia de seus noticiários.
Assim, se a imprensa internacional passar a idéia de
que traﬁcantes mandam aqui, mandam no Rio de Janeiro, mandam em nosso País, tanto quanto os policiais, e
que, em territórios urbanos que o Estado deveria controlar, quem manda são as organizações criminosas,
tudo o que foi conquistado pode se perder.
Faço essa breve digressão, Sr. Presidente, a propósito da cena mais emblemática do enfrentamento do
crime às forças de segurança. Foi na madrugada de
sábado, 17 deste mês de outubro. Um tiroteio de fazer
inveja às sangrentas praças de guerra tanto do Iraque
quanto do Afeganistão em pleno Rio de Janeiro. Vinte
e quatro mortos, além de vários feridos foi o balanço
entre bandidos e as forças de segurança. Entre eles,
dezoito criminosos, três policiais e três simples moradores daquela favela. Entre as vítimas, como sempre,
não faltaram os inocentes. Além do elevado número de
pessoas vitimadas, o que exige uma atenção redobrada é o potencial ofensivo utilizado pelos delinquentes,
pelos bandidos que protagonizaram esse lastimável
acontecimento.
Eles conseguiram abater um helicóptero, matando três policiais e ferindo gravemente outros quatro. Para conseguir essa façanha, todos sabemos, é
preciso usar armamento de grosso calibre, é preciso
usar armamento de médio alcance e é preciso também
valer-se de atiradores proﬁssionais. Estamos, portanto, Sr. Presidente, diante de proﬁssionais do crime, de
bandidos que não temem a polícia, que não temem a
lei e que estão dispostos a qualquer tipo de enfrenta-
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mento, como demonstraram claramente. Delinquentes,
para quem viver ou morrer não faz diferença.
Numerosos desse delinquentes já foram presos
em ﬂagrante e liberados, por força dos benefícios da
lei, para aguardar o julgamento, que, via de regra, é
extremamente demorado. Outros deles já foram até
julgados e condenados, mas deixam a prisão antes
de cumprir a pena. Ganham a liberdade precoce por
força de uma medida processual de discutível conveniência: a chamada progressão da pena. Com um
simples atestado de bom comportamento carcerário,
expedido pelo diretor da carceragem, o sentenciado
já ganha a condição essencial para reduzir a pena e
voltar para a rua, voltar para o crime. Esse documento
é um verdadeiro passaporte para se dar ao condenado
o direito de voltar aos logradouros públicos, de voltar
às ruas, às praças, e voltar a delinquir. Há casos, Sr.
Presidente, em que esse certiﬁcado é fornecido pelo
simples receio que o funcionário, que aquele agente carcerário sente ao negar fornecê-lo. Aﬁnal, esse
servidor está lidando com quem? Está lidando com
um bandido que, mais cedo ou mais tarde, vai deixar
a penitenciária. E aí mora o perigo. Vai deixar a penitenciária e vai encontrar um desses funcionários. E
quantos deles já não perderam a vida? Quantos deles
já não foram aniquilados, já não foram fuzilados pelos
bandidos em acerto de conta pelo período em que
estiveram presos?
Em 1990, o Congresso aprovou a Lei nº 8.072,
cujo texto excluiu do benefício da progressão os condenados por crimes hediondos. Acontece, Sr. Presidente, que o Supremo Tribunal Federal derrubou a
eﬁcácia do art. 2º, §1º, dessa lei, cujo texto obrigava
o condenado por tais crimes a cumprir integralmente
a pena. Para contornar a decisão liberalizante do Supremo, o Congresso aprovou outra lei, a de nº 11.464.
Assim, restabeleceu-se com ela a progressão de regime, como entendia que era necessário o Supremo
Tribunal Federal, mas após o cumprimento de 3/5 da
pena – e a pena a que nós nos referimos aqui ainda
é apenas aquela relativa aos crimes hediondos, só
para esses casos.
É claro que o aumento de 1/6 para 3/5 de cumprimento da pena foi um avanço importante, mas o ideal,
aquilo que a sociedade quer, aquilo que a sociedade
cobra, aquilo que a sociedade precisa, é o cumprimento
integral da pena, o cumprimento integral da sentença.
Para disciplinar a concessão desse benefício, é preciso restabelecer a exigência de perícia criminológica.
Hoje, basta esse atestado que é expedido pelo diretor
da penitenciária.
O que nós reivindicamos, a luta em que nos temos empenhado na CCJ é para que seja restabele-
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cida, porque já foi assim, a perícia criminológica. Lá,
nós realizamos um intenso debate sobre o assunto e
nos defrontamos com magistrados, com parlamentares, com colegas nossos do Senado que integram a
CCJ, que sustentam que não se deve restabelecer a
exigência desse exame.
Veja, Sr. Presidente, ainda há parlamentares e
magistrados que entendem que do jeito que está, com
esse simples atestado do diretor da penitenciária, é suﬁciente; que se tem de facilitar a vida desse delinquente,
mesmo que ele tenha cometido um crime hediondo e
tenha respondido por ele. Mas o nosso entendimento –
e foi o que nós sustentamos na CCJ, e foi o que prevaleceu entre a maioria dos parlamentares que integram
esse colegiado – foi de que é preciso, sim, fazer uma
avaliação cientíﬁca para dizer se foi, de fato, afastada
a periculosidade do detento e para informar se, realmente, ele adquiriu as condições que lhe permitem
uma convivência normal com a sociedade.
No episódio especíﬁco do Rio de Janeiro, tudo
indica que o artíﬁce do atentado foi um perigoso meliante que se beneﬁciou da progressão. Portanto, Sr.
Presidente, foi um condenado que conseguiu se livrar
da pena antes daquele prazo que foi ﬁxado pelo magistrado. Houve uma redução da pena. Se ele tivesse
de pagar integralmente a sua pena, certamente tantas
vidas que foram ceifadas precocemente teriam sido
poupadas da violência e da morte.
A verdade é que a pena, Senador Delcídio, precisa deixar de ser uma ﬁcção, já que são raríssimos
os casos em que ela é cumprida na integralidade.
Hoje, a coisa mais comum que existe é a vítima, de
repente, encontrar-se com seu algoz – isso quando
a vítima sobrevive –, porque, na verdade, o beneﬁcio
processual está facilitando a vida não só daqueles autores de crimes banais, mas de delinquentes de alta
periculosidade, responsáveis por crimes, autores de
crimes hediondos.
A luta agora, portanto, Sr. Presidente, é para exigir a perícia criminológica a ﬁm de se avaliar se o detento afastou a sua periculosidade e se já pode viver
em sociedade. Essa medida vai ter de ser votada aqui,
neste plenário, vai ter de ser votada pelo Congresso.
Já teve um primeiro avanço, um primeiro passo dado lá
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na
CCJ, mas é preciso transformá-la em lei rapidamente.
É preciso proteger mais a sociedade e essa medida
dará uma contribuição substancial para reduzir essa
sensação de impunidade pela qual passa a sociedade brasileira.
Ainda no meu pronunciamento na CCJ, lembrei
uma pesquisa que foi feita, que foi patrocinada pelo
DataSenado, sobre aspectos da criminalidade. E a so-
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ciedade disse claramente que o que mais lhe causa
repulsa é a sensação de impunidade.
São medidas tímidas, porém, são mais rigorosas
que as normas que hoje estão vigendo. Assim agindo,
o Congresso, mais uma vez, dá sua contribuição para
estancar a escalada de violência que se tem espalhado pelo País afora, que tem prejudicado a imagem do
Brasil e que, agora, poderá prejudicar muito mais, a
partir do momento em que o Brasil passa a ser o foco
de todos os países que vão participar das Copas.
No entanto, Sr. Presidente, é indispensável que
os outros Poderes percebam que é hora de estancar
essa onda liberalizante dos últimos anos. Hoje – e isto
ﬁcou implícito em todas as discussões que foram travadas sobre esse tema na CCJ –, o que se passa é uma
ideia liberalizante de que o criminoso, o encarcerado
precisa da generosidade, enquanto a sociedade está
aﬂita, com medo e insegura. É hora, também, Sr. Presidente, de se substituir essa visão política que se tem
e que se dá para as medidas de governo com relação
ao combate à criminalidade. É preciso substituir essa
visão pelo proﬁssionalismo. Se não houver proﬁssionalismo na área de segurança pública, vai ser difícil
combater-se essa onda de violência.
Quando foi lançado o Pronasci, eu ocupei esta
tribuna para falar de uma condenável e inexplicável
omissão daquele projeto. O projeto previa, como prevê
ainda, medidas de prevenção e de repressão em vários
Estados, em várias cidades brasileiras. Mas omitiu a
faixa de fronteira; omitiu a fronteira do Brasil com a Bolívia, omitiu a fronteira do Brasil com o Paraguai. E todos
nós sabemos que as armas de grosso calibre...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mais
dois minutos e eu termino, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Um já está dado.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Honrame, Senador Delcídio, ouvir V. Exª.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Senador Valter Pereira, absolutamente pertinente o discurso de V. Exª em função dos tristes acontecimentos
ocorridos no ﬁnal de semana no Rio de Janeiro, com
todas as suas consequências tristes, tragédia que nos
surpreendeu nesse ﬁnal de semana no Rio de Janeiro,
com reﬂexos não só dentro do País mas fora do País,
em um momento em que o Brasil vai sediar a Copa do
Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, com
reﬂexos na imprensa estrangeira – Europa, Estados
Unidos –, ...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – ... que
nos levam a uma reﬂexão e, acima de tudo, a providências no sentido de atacar essa questão da segurança
pública de uma forma peremptória, deﬁnitiva. Senador
Valter Pereira, o discurso de V. Exª é bastante amplo
e, como jurista que é, muito bem embasado, sob o
ponto de vista legal, manifestando claramente as preocupações de V. Exª, inclusive já destacadas quando
das reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, e também na discussão do Pronasci. E é
sobre esta questão do Pronasci que eu gostaria de
aproveitar a oportunidade. Política de fronteira.
(Interrupção do som.)
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Lamentavelmente, meu caro Senador Valter Pereira, nós
não temos uma política de fronteira. A conclusão da
polícia, depois de tudo o que aconteceu, é que os armamentos entraram pelo Paraguai. Isso já foi discutido intensamente aqui várias vezes. Repetimos porque
conhecemos bem, somos fronteiriços com o Paraguai
e fronteiriços com a Bolívia. Se não houver uma política de fronteira determinada, destacada, que olhe a
questão do desenvolvimento econômico, social, supervisão, vigilância, sanidade animal, escolas, atendimento
médico, nós não vamos nos livrar desse pesadelo. Ou
seja: aquilo que acontece na fronteira repercute onde?
Nos grandes centros.
(Interrupção do som.)
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Repercute em São Paulo, repercute no Rio de Janeiro.
E por que não? Repercute no nosso Estado também.
Então, temos de olhar isso. E aí entra uma outra coisa
também: temos de olhar os países vizinhos. Os países
vizinhos têm de ter perspectivas, porque, se eles não
as tiverem, os problemas e os vícios acabam vindo
para o próprio Brasil. Portanto, é absolutamente pertinente, Senador Valter Pereira, o discurso de V. Exª.
Espero que se produza um projeto com políticas claras para a região de fronteira, para que esses acontecimentos não venham a se repetir. A descoberta da
polícia é absolutamente coerente com tudo o que já
vinha sendo avisado aqui há meses e meses, para não
dizer há anos e anos.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Acredito que a última expressão de V. Exª que é a correta: anos e anos. Não é segredo para ninguém que a
cocaína ...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador...
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Já vou
concluir Sr. Presidente. Não é segredo para ninguém
que a cocaína que entra no Brasil vem sobretudo da
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Bolívia. Não é segredo para ninguém que o armamento
que entra no Brasil e que vai alimentar, vai atender às
demandas da bandidagem, da criminalidade do Rio,
de São Paulo, do Espírito Santo, de todo o lugar, vem
da fronteira. Vem lá do Paraguai. V. Exª tem toda a razão. De repente, quando sai um programa de Governo
para apoiar a segurança pública, exclui, simplesmente
exclui, a fronteira.
Senador Delcídio Amaral, para terminar o meu
discurso, acho que o Governo brasileiro tinha de começar a usar as próprias Forças Armadas para patrulharem as fronteiras. As Forças Armadas não têm de
permanecer aquarteladas. Elas têm de ir para as estradas, para as rodovias que ligam o Brasil aos outros
países, aos países que fazem fronteira.
Enquanto não tivermos uma vigilância de fronteira os riscos serão enormes. V. Exª fala da repercussão. A repercussão agora, Senador Delcídio Amaral,
foi até generosa.
Só que agora estamos entrando no foco da imprensa internacional, porque, há pouco tempo, se
confundia São Paulo com Buenos Aires, Brasília com
Buenos Aires. Agora não, agora é o Brasil. É o Brasil
que estará na mídia internacional por força desses dois
grandes certames. E, nesse momento, o Brasil entra
em foco e o Brasil precisa acordar, senão as conquistas que foram competentemente somadas, que foram
acumuladas nesse grande lobby, comandado pelo Presidente Lula, podem se perder.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
estadista Fernando Henrique Cardoso, em sua última
entrevista – eu a assisti – advertiu o Presidente Luiz
Inácio para o fato de que o grande problema deste País
seria a violência. Aí está.
Norberto Bobbio, Senador como nós, recentemente falecido, disse que o mínimo que o povo deve
exigir de um governo é segurança à vida, à liberdade
e à propriedade.
Convidamos para usar da palavra, a estamos
alternando, portanto, agora, é a vez de um Líder – e
são dois os Líderes inscritos –, e o primeiro deles é
o Senador Osvaldo Sobrinho, do PTB, e o segundo,
também inscrito como Líder, que ansiosamente o Amazonas e todo o Brasil o aguarda, é o Senador Arthur
Virgílio. Estamos alternando a palavra entre um Líder
e um orador inscrito.
Concedo a palavra , como Líder do PTB, ao Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, quero, antes de iniciar o
meu pronunciamento, registrar aqui na Casa a presença
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de um grande amigo nosso, um homem que já prestou
grandes serviços a Mato Grosso e ao Brasil.
Reﬁro-me àquele que foi Deputado Estadual por
algumas vezes em Mato Grosso; Prefeito da Capital,
Cuiabá; Deputado Federal Constituinte; depois Deputado Federal no Congresso Nacional; Líder do PTB
na Câmara Federal e Presidente Nacional do PTB.
Trata-se do meu grande amigo e companheiro Rodrigues Palma, que ali está, honrando-nos com a sua
presença. A história de Rodrigues Palma e a de sua
família se confunde com a de Cuiabá. Regozijo-me. O
meu abraço em nome de todos os mato-grossenes e
todos cuiabanos, porque é uma ﬁgura a quem todos
nós devemos, pela sua persistência, pela sua coragem,
pela sua luta guerreira em prol das causas maiores do
Estado de Mato Grosso. O Sr. Palma hoje é Secretário
Adjunto de Agricultura do Estado de Mato Grosso e nos
honra com a sua presença. Seja bem-vindo, Palma. É
um prazer tê-lo aqui conosco.
Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, estive, no
último ﬁm de semana em meu Estado. Aproveitando a
oportunidade, fui visitar as bases eleitorais onde sempre tive o apoio dos meus amigos para estar nas Casas congressuais. Durante sete dias visitei o norte do
Estado de Mato Grosso. Comecei pela cidade de Dom
Aquino, localizada na região sul, onde tive a oportunidade de encontrar vários companheiros – Vereadores,
líderes daquela comunidade, irmãos da Maçonaria,
que me receberam com muito carinho – ,e ali tivemos
a oportunidade de discutir assuntos importantes da
realidade mato-grossense. Tive oportunidade também
de ir à cidade de Feliz Natal, cidade que começou há
poucos anos, mas já uma bonita e progressista cidade.
Na verdade, ela foi feita mais pelo suor do seu povo
do que por ações governamentais. Mas hoje sofre as
contingências da medida provisória, que não deixa as
pessoas, ali, exercerem o direito pleno da sua propriedade, porque, pela legislação da medida provisória, só
se pode desmatar no máximo 20%. E ali foi feita uma
colonização no sentido...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me,
Senador Osvaldo Sobrinho?
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – É bastante curto.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Fique à vontade, Senador; é com muita honra que lhe
concedo um aparte.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – É apenas
para reiterar os termos da homenagem que V. Exª faz ao
Deputado Rodrigues Palma. Além de todas as facetas
positivas de sua vida pública ressaltadas desta tribuna
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com muita competência por V. Exª, eu registraria uma:
foi um elemento essencial para que aquela primeira
geração de reformas estruturais acontecesse no primeiro Governo do Presidente Fernando Henrique, ou
seja, muito sacrifício, muita impopularidade, mas tudo
tão necessário a ponto de o Brasil ter-se tornado uma
economia menos vulnerável hoje diante de crises que
vêm de fora para dentro. Então, eu queria ressaltar o
trânsito do Deputado Rodrigues Palma, a sua fraternidade, a sua capacidade de fazer amigos e, ao mesmo tempo, a sua convicção; defendia suas posições
com muita galhardia, com muito empenho. Para mim,
como seu amigo, como seu colega de Congresso que
fui, tenho muita honra em tê-lo neste Plenário, neste
momento.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) –
Honra-me muito o aparte de V. Exª, muito mesmo,
porque a história do Dr. Rodrigues Palma, nosso colega Deputado, na verdade, se confunde com a minha
origem na política.
Eu, quando estudante, ainda muito pobre, em
Cuiabá, fui para lá e fui recebido por sua família. O Dr.
Garcia Neto era Deputado Federal à época e depois
Governador, e eu tive a oportunidade de crescer na
política nesse grupo político de homens sérios, decentes, honrados. Dou graças a Deus por tê-los conhecido.
Portanto, é a história da minha juventude que vejo aqui
na pessoa de Rodrigues Palma, que me honra muito
com sua presença. Portanto, incorporo o seu aparte,
com muito louvor, ao meu pronunciamento.
Mas, prosseguindo, Sr. Presidente, gostaria de
dizer que, naquela região de Feliz Natal, foi feita uma
colonização diferente: lotes de 250 hectares de terra.
É uma região em que a terra ainda era bastante abundante e precisava ser habitada. Ali, o colonizador fez
lotes de 250 hectares. A maioria não abriu e, agora,
não se pode abrir mais que 50 hectares naquela região,
o que inviabiliza, porque, na verdade, não é pequena
propriedade, nem média propriedade, nem grande
também. Então, é uma situação com bastante diﬁculdade para eles se localizarem. Logicamente, aqueles
que não têm a propriedade aberta ainda estão com
diﬁculdades agora em abri-la e também com diﬁculdades em ﬁnanciamentos para tocar a sua atividade.
Sentimos que o povo esmoreceu, o povo está triste,
tentando buscar uma nova alternativa econômica para
a sua propriedade e não está achando, porque não se
muda a vocação de uma região de uma hora para outra.
Portanto, é uma situação de bastante diﬁculdade.
Nós, políticos, temos de achar uma saída para
dar a eles um horizonte novo, uma nova oportunidade,
para que possam continuar naquela região, fazendo
progresso e ocupando a Amazônia. E entendemos
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mesmo que há de se dar a eles a oportunidade de viver com dignidade lá.
A medida provisória tira-lhes a possibilidade de
crescer, de desenvolver a sua atividade e de permanecer na região. Portanto, em relação ao povo de Feliz
Natal, como também é uma característica de toda a
região norte de Mato Grosso, sentimos que é necessário achar uma nova atividade econômica, que é necessário diversiﬁcar.
Que o Governo tenha também noção de que aqueles que para aquela região foram, para desenvolver e
crescer, assim o ﬁzeram a convite do Governo Federal,
para ocupar uma região. E o slogan era: “ocupar para
não entregar”. Portanto, agora, temos de dar a eles
pelo menos condições para que possam sobreviver.
Lá, terras que valiam R$5 mil, R$6 mil o hectare hoje
não valem mais que R$1 mil, R$2 mil o hectare, porque
não se pode fazer atividade econômica naquela região,
o que muito prejudica o povo que ali está.
Também tive oportunidade de visitar o Prefeito
Debastiani, daquela região, e o Sr. Vice-Prefeito, meu
irmão da Grande Potência Maçônica daquela região, e
tive oportunidade de me reunir também com os clubes
de serviço, com a Maçonaria, com todo o pessoal no
sentido de trazer o nosso alento, a nossa palavra amiga
e o nosso compromisso de tentar ajudar a resolver os
problemas da região de Feliz Natal, para os quais eu
mando aqui a nossa recomendação no sentido de que
juntos vamos trabalhar para fazer o melhor.
Também estive na região de Sinop, um grande
polo econômico industrial da região norte do Estado
de Mato Grosso, uma região que até há pouco nada
produzia. Mas a vocação daquela região na agricultura, principalmente a agricultura mecanizada, faz com
que aquela região seja um grande celeiro hoje para o
desenvolvimento de Mato Grosso e do Brasil como um
todo. A região é uma das grandes produtoras de soja,
arroz, milho, e é hoje também já voltada para a industrialização. Hoje não se exporta mais só commodities,
mas ali há hoje a vocação para a industrialização. E
também é uma cidade que está se transformando em
uma cidade de prestação de serviços, quer na área de
educação, quer na área médica, quer na área também
de prestação de serviço como um todo.
Portanto, a cidade de Sinop, hoje, é o maior polo
que nós temos na região norte do Estado de Mato
Grosso. Hoje se pode dizer que é ainda uma ilha de
progresso, de desenvolvimento em toda aquela região,
por meio da qual há ainda um alento para aqueles que
ali trabalham. Pode-se dizer que ali ainda se encontra
atividade para o trabalho, mesmo sendo escassos já
a madeira, os recursos naturais. Mas o homem, por
meio da diversiﬁcação econômica, está fazendo uma
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reviravolta na economia, e a cidade, apesar de tudo,
está crescendo, está se desenvolvendo, está dando
um novo formato à sua economia.
Também tivemos oportunidade de visitar Colíder,
uma cidade pequena, Senador Mão Santa, daquelas
em que o povo precisava de tudo. Ali eu comecei a
minha carreira política, em 1974. Uma cidade, uma
vila apenas, mas que cresceu e se desenvolveu. Hoje
é uma cidade também já com a atividade econômica
bastante desenvolvida, onde tivemos a oportunidade
de discutir com o seu Prefeito Municipal, com alguns
Vereadores e também com as lojas maçônicas. Conseguimos discutir os principais problemas que hoje
amargam aquela região. Eles precisam achar a saída para que a economia não se paralise. Portanto, foi
uma viagem importantíssima. Pudemos discutir com
a população que ali está sobre os principais assuntos
da comunidade.
Tivemos a oportunidade também de ir a Alta Floresta, que é uma cidade no extremo norte do Estado
de Mato Grosso. Alta Floresta também está vivendo
problemas sérios como o da medida provisória do meio
ambiente, em que somente 20% podem ser desmatados. Eles estão chorando por essa situação. A região
está realmente penalizada, sofrendo, por isso tudo.
Mas estão trabalhando, não desanimam. São pessoas
fortes, que lutam em torno dos seus objetivos e, acima de tudo, dos seus ideais. Portanto, é uma região
também que nos alegra quando a visitamos, porque o
povo ali não perde a esperança de ser feliz.
Naquela cidade, em uma reunião na Câmara
Municipal, tive a oportunidade de receber o título de
cidadão alta-ﬂorestense, o que me deu uma felicidade
muito grande, até porque ali, naquela cidade, como
Secretário de Educação do Estado e como Vice-Governador à época, tivemos a oportunidade de abrir as
primeiras escolas. Depois, também tivemos a oportunidade de levar a Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) para Alta Floresta, o que deu um
incremento desenvolvimentista a todos aqueles que
acreditaram e lutaram por aquela região.
Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que foi um
momento de alegria, de felicidade, ao encontrar velhos
amigos e companheiros naquela região, porque são
homens que, como pioneiros, como bandeirantes do
século XXI, conseguem fazer com que aquela região,
apesar de tudo e de todos, continue progredindo, crescendo. Mas é necessário que o Governo Estadual e
o Governo Federal abram os seus olhos, e o coração
também, para dar àquele povo novas condições para
novo progresso e novas oportunidades.
Fico aqui, Sr. Presidente, muito feliz, muito contente, por ter participado daqueles eventos e por sentir
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que o povo daquela região, realmente, está fazendo o
melhor para a economia do Estado do Mato Grosso.
Para encerrar, estivemos na região de Tangará da
Serra, um polo econômico do médio norte em que há
atividade sucroalcooleira, com grandes indústrias de
fabricação de álcool e açúcar e, portanto, com homens
trabalhando, desenvolvendo e acreditando no futuro
do Estado. Foi uma visita espetacular; foi uma viagem
memorável; foi um momento em que me alegrei com
aquilo que todos os mato-grossenses estão fazendo
para melhorar a situação do Estado de Mato Grosso.
Portanto, Sr. Presidente, para encerrar o meu
pronunciamento, quero agradecer àqueles companheiros que lá estão trabalhando, construindo um novo
Estado, fazendo um Mato Grosso grande, pujante, um
Mato Grosso forte, um Mato Grosso que hoje é a admiração de todo o Brasil, um Mato Grosso que segura
este Brasil na sua balança de pagamentos, produzindo
alimentos para matar a fome do mundo.
Se há vinte anos nós éramos pouco conhecidos,
hoje somos conhecidos pelo nosso trabalho, pela nossa
luta, pela nossa riqueza, por aquilo que produzimos.
Mato Grosso, hoje, é um dos maiores produtores de
soja do Brasil; Mato Grosso é um dos maiores produtores de açúcar do Brasil; Mato Grosso, hoje, é um dos
maiores produtores de carne do Brasil; bem como de
milho, de arroz e de várias outras commodities que hoje
o Brasil usa para a sua exportação, para melhorar, para
aumentar a sua balança de pagamentos.
Sr. Presidente Mão Santa, é com alegria que
falo do meu Estado. É um Estado pujante; é o Estado esperança do mundo; é o Estado que vai acabar
com a fome do mundo todo, se derem oportunidade
para que possamos realmente produzir e continuar
engrandecendo.
Brasileiros fortes lá não faltam. Brasileiros corajosos não faltam em Mato Grosso, brasileiros que têm
coragem de investir e trabalhar não faltam naquele
Estado. E a junção do brasileiro mato-grossense nato
com o caudal de imigrantes que vieram do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná e outros Estados da
Federação fez com que pudéssemos hoje dizer que somos o Estado que mais produz na Federação. É como
o seu Piauí, de que o senhor se orgulha tanto de falar
daqui desta tribuna. Eu me orgulho também de falar do
meu Mato Grosso. É um Estado que, realmente, hoje,
com a industrialização no meio rural, se transformou,
como se fosse no oeste americano, a região da Califórnia, aquela região toda. É um Estado que vale a pena
conhecer; é um Estado em que vale a pena investir e,
indiscutivelmente, daqui a pouco, o mundo vai sentir
orgulho do Estado de Mato Grosso.
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Parabenizo a todos e deixo aqui as nossas felicitações no sentido de que, juntos, classe política,
empresários e povo, possamos fazer um Mato Grosso
melhor, um Mato Grosso mais feliz, mais progressista,
mais produtivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após contundente pronunciamento de Osvaldo Sobrinho mostrando a pujança do Estado do Mato Grosso
e de sua gente, vamos chamar um orador inscrito. E,
por cessão da Senadora Fátima Cleide, vai usar da
palavra Eduardo Suplicy, como orador inscrito.
Em seguida, já faço o anúncio, com muito orgulho,
desse extraordinário Líder que é Arthur Virgílio. Ele vai
falar como Líder do PSDB, esse partido que hoje tem
perspectivas invejáveis na alternância do poder. Mas
quem o fortaleceu nos momentos difíceis foi Arthur
Virgílio, com a sua inteligência, com a sua coragem
e com a sua ousadia, defendendo a história do seu
partido e as perspectivas.
Com a palavra, Eduardo Suplicy, que representa
São Paulo e o Partido dos Trabalhadores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srs. Senadores, encaminho à Mesa um requerimento nos
seguinte termos:
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição, combinado com o art. 216 do Regimento Interno, requeiro sejam prestadas, pelo
Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, informações sobre recente empréstimo do BNDES ao Grupo
Fischer, no valor de cerca de R$203 milhões
para investimento na renovação e ampliação
de seus pomares e na instalação de projetos
de irrigação de lavouras de sua empresa Citrosuco – segunda maior produtora de suco de
laranja do mundo –, apesar de essa empresa,
em fevereiro último, ter demitido 208 funcionários da usina de Bebedouro, no Estado de
São Paulo.
As perguntas são as seguintes:
1. O desembolso do BNDES está condicionado à manutenção e ampliação do nível
de emprego da empresa? Existe alguma contrapartida social da empresa para liberação
dos recursos?
2. Quais as cláusulas ambientais presentes nesse contrato?
3. O desembolso estabelece limites à
verticalização da empresa?

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

4. Ao autorizar esse empréstimo, o BNDES realizou algum estudo de concentração
na cadeia produtiva da citricultura? O Banco
contemplou em sua análise que a Citrosuco
fechou a fábrica de suco de laranja de Bebedouro, no Estado de São Paulo, com a dispensa
de 208 funcionários em fevereiro último?
5. O BNDES considerou a sugestão da
formação da Câmara de Arbitragem – Consecitrus, instituição que vem sendo apresentada
por autoridades do setor agroindustrial, no processo de concessão desse empréstimo?
Justiﬁcação
A crise na citricultura paulista dura mais
de quinze anos, resultado do processo de concentração e verticalização das empresas que
controlam o processamento e, principalmente,
a comercialização e o sistema logístico de distribuição a granel do suco produzido.
De acordo com os dados do Instituto
de Economia Agrícola (IEA) e da Associação
Brasileira dos Citricultores (Associtrus), o setor
citrícola gera mais de 400 mil empregos (diretos e indiretos) no Estado de São Paulo. As
exportações de suco de laranja concentrado
e subprodutos e de frutas de mesa captaram
valores próximos a US$1,6 bilhão em 2007.
Acompanho de perto esse processo, com
o objetivo sempre de reverter o movimento de
concentração no setor, pois esse resultado é
conhecido na literatura e história econômica,
tendo como efeito a redução das oportunidades de emprego, elevação do preço do produto
ﬁnal e a queda nos rendimentos dos trabalhadores, dos pequenos produtores e produtores
independentes.
Conforme matéria do jornalista Fernando
Lopes publicada no jornal Valor Econômico, de
27 de janeiro último, atualmente, “a concentração econômica é evidente, e quatro grupos
econômicos centralizam o processamento do
suco de laranja: Cutrale, Citrosuco, Citrovita e
Louis Dreyfus (LD).As duas primeiras, líderes
mundiais, são familiares e têm suas origens
na década de 60; a Citrovita, a que mais cresce atualmente, é do grupo Votorantim, e a LD,
francesa, também é familiar. A Cargill pertencia ao seleto grupo, mas deixou a atividade
no Brasil. Todas empresas de capital fechado
e pouquíssima transparência”.
Segundo a Associtrus, as empresas processadoras detinham menos de 600 mil pés
de laranja nos anos 70; hoje esse número está
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próximo de 50 milhões. As mesmas continuam
adquirindo fazendas e plantando cerca de 2,5
milhões de árvores por ano. Parcelas signiﬁcativas dos recursos utilizados dessas inversões são fornecidas pelo BNDES. No Estado
de São Paulo, estima-se que 50% das frutas
destinadas ao processamento são produzidas
em propriedades da própria indústria produtora
de suco de laranja. Isso lhes atribui um elevado
poder na ﬁxação dos preços de aquisição dos
produtos. Hoje, o custo de produção de cada
caixa da fruta supera R$17,00. No entanto, a
remuneração oferecida ao produtor oscila entre
R$15,00 e R$6,00 por caixa. Esse fato promoveu a expulsão de mais de 20 mil pequenos e
médios produtores do setor e descapitalizou
muitos citricultores que estão sem condições
de renovar seus pomares.
Com vistas a dirimir tal quadro, em 25 de agosto
de 2009, foi realizada uma audiência pública conjunta
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e da
Comissão de Assuntos Econômicos, com a participação do Sr. Arthur Badin, Presidente do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica; do Sr. Flávio de
Carvalho Pinto, Presidente da Associação Brasileira
dos Citricultores; do Sr. Christian Lohbauer, Presidente da Associação Nacional de Sucos Cítricos; e do
Sr. Eduardo Porfírio, representante da Federação dos
Empregados Rurais do Estado de São Paulo.
Havia sido, inicialmente, convidado o Sr. Elio Neves, Presidente da Feraesp, mas justamente dois dias
antes, ou três dias antes, daquela audiência, Elio Neves foi alvejado com um tiro em sua cabeça, tendo a
bala se alojado perto de sua orelha. No último sábado,
na cidade de Araraquara, visitei, na sede da Feraesp,
Elio Neves. Felizmente, ele está bem. Encontra-se recuperado do tiro que sofreu. Ainda procura-se saber
exatamente quais os autores desse atentado. Ele estava deitado no sofá de seu sítio quando recebeu o tiro,
estava descansando, depois de uma viagem ao Rio
Grande do Sul. Ele ainda terá que fazer uma cirurgia
para retirar aquela bala, que, felizmente, não atingiu
qualquer área do cérebro que pudesse causar qualquer
dano de maior monta para Elio Neves.
Então, quero aqui transmitir-lhe minha solidariedade e dizer que tem sido muito importante a preocupação dos trabalhadores e da Fetaesp, inclusive, com
a condição de trabalho e com a remuneração dos trabalhadores rurais, em especial na citricultura.
Um dos resultados dessa reunião foi a constatação da necessidade de implementar-se uma câmara
de arbitragem, a Consecitrus, com o objetivo de deﬁnir
as formas de comercialização da laranja e dos seus
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derivados, a exemplo do que ocorre com a Consecana,
no setor da cana-de-açúcar. Então, é muito importante
que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em cooperação com o Ministério da
Agricultura e com o Ministério de Desenvolvimento e
Reforma Agrária, possa colaborar, para servir de catalisador dessa câmara de arbitragem, a Consecitrus.
A exemplo da Consecana, que teve no Ministro Roberto Rodrigues um dos seus entusiastas, que possa
essa câmara ser instituída o quanto antes. Para isso,
faz-se necessário um entendimento entre as partes,
inclusive, entre os citricultores e a Associação Nacional de Sucos Cítricos.
Quero aqui ressaltar que o Sr. Christian Lobauer,
representante das quatro grandes empresas da Associação Nacional de Sucos Cítricos, assim como o Sr.
Flávio de Carvalho Pinto, o Sr. Arthur Badin, Presidente
do Cade, e o Diretor da Fetaesp, todos se mostraram
simpáticos à ideia da realização da Consecitrus.
As informações divulgadas recentemente pela
imprensa acerca do empréstimo do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao
Grupo Fischer apontam que essa operação poderá intensiﬁcar o processo de concentração e verticalização
da citricultura paulista e brasileira.
Matéria do Portal Exame, da Editora Abril, de
16 de outubro último, aﬁrma que a empresa pretende ampliar a própria produção de laranja em 16.698
caixas de 40,8 quilos por ano, o que signiﬁca a intensiﬁcação da verticalização do setor. Os investimentos
serão centralizados em pomares de São Paulo e de
Minas Gerais. O projeto de irrigação atingirá uma área
de 6.932 hectares, e os recursos serão ainda empregados na aquisição de máquinas e de equipamentos
por meio da Agência Especial de Financiamento Industrial, a Finame.
Não houve informação precisa sobre a eventual
reabertura da fábrica de sucos de laranja fechada em
Bebedouro, onde trabalhavam 208 pessoas, em fevereiro último. As informações aqui solicitadas permitirão
a esta Casa avaliar os reais efeitos dessa operação
de crédito, possibilitando o estabelecimento de diretrizes, no sentido de evitar a penalização dos pequenos
e médios produtores de laranja.
Gostaria também, Sr. Presidente, conforme publicado no site do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, de ressaltar que, hoje, 20 de outubro
de 2009, o Programa Bolsa Família, “principal mecanismo de transferência de renda do Governo Federal
e que já repassa recursos a 12,4 milhões de famílias
em situação de pobreza, completa [...] seis anos”.
O programa do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) tem
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orçamento de cerca de R$12 bilhões para
2009. Desde que foi criado, em 2003, o Bolsa
Família investiu R$52,7bilhões.
Além de ter impacto sobre a redução das
desigualdades de renda no País [conforme tem
sido assinalado nas análises da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) por
inúmeros estudos de economistas isentos], o
Bolsa Família tem forte implicação no cotidiano das famílias mais pobres. Mais do que comida na mesa, representa a aproximação da
população mais pobre a uma rede de políticas
públicas, uma vez que dá visibilidade a situações de vulnerabilidade, levando a proteção
social a quem precisa.
O ministro Patrus Ananias tem destacado a importância do programa para o aquecimento da economia. ‘Um aspecto bastante
positivo do Bolsa Família é que, ao mesmo
tempo em que resgata milhões de pessoas da
situação de extrema pobreza, ele também as
transforma essas pessoas em consumidores,
ajudando a estimular as economias locais e
regionais’, ressalta.
Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE) mostram que os recursos do programa são usados especialmente na aquisição de alimentos, material escolar, medicamentos, vestuário e
utensílios domésticos.
O Bolsa Família vem trazendo avanços e transformação para as comunidades, tanto em função do
alívio imediato da pobreza – com o incremento médio
de 30% na renda das famílias –, como pela ruptura da
pobreza intergeracional. Outro aspecto positivo é o de
impulsionar o desenvolvimento dos núcleos familiares,
seja pelo aumento da escolaridade ou pela garantia do
acesso a serviços de saúde básicos, como a vacinação das crianças e cuidados destinados às gestantes,
condicionalidades que as famílias devem cumprir para
receber o benefício.
A Secretária Nacional da Renda de Cidadania,
Lúcia Modesto, assinala que o Bolsa Família já é uma
história de sucesso. “O sexto aniversário do Programa
Bolsa Família deve ser comemorado por todos que lutam por um País mais justo e menos desigual [...].”
A Secretária Lúcia Modesto publica, hoje, um artigo no Jornal do Brasil, na página 10, do qual destaco
alguns aspectos:
O Bolsa Família permite o acesso a direitos que, no Brasil, estão em construção. Talvez, por isso, ainda seja necessário um longo
e democrático debate sobre o tema para que
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se possa buscar, sem preconceitos, alternativas de aperfeiçoamento do programa. Um
dos temas em aberto diz respeito justamente
ao ﬁnanciamento do programa e ao uso dos
recursos repassados às famílias.
Uma iniciativa com a escala do Bolsa Família só
pode ser ﬁnanciada com recursos públicos. Estamos
falando do maior programa de transferência de renda
condicionada do mundo em termos do número de famílias atendidas. No entanto, os recursos destinados
ao Bolsa Família são, na verdade, investimentos. Ao
garantir acesso à renda aos segmentos mais vulneráveis da população, o programa gera retornos para
toda a sociedade. Com uma suplementação regular de
renda, famílias que sempre estiveram fora do mercado
de consumo podem comprar não apenas alimentos e
remédios, mas até mesmo bens duráveis, como móveis
e eletrodomésticos. Dessa forma, os recursos públicos
destinados ao programa impulsionam a economia,
particularmente no âmbito local. Parte dos dispêndios
do governo com o Bolsa Família retorna por meio dos
impostos arrecadados com o aquecimento do mercado
de massas impulsionado pelo próprio Programa.
Por outro lado, os beneﬁciários do Bolsa Família
sempre contribuíram para o crescimento do país, pois,
ao comprar qualquer produto, eles pagam os impostos que são cobrados de todos nós de forma indireta,
ou seja, compõem o valor ﬁnal do produto como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços (ICMS), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Serviços (ISS). No
Brasil, a estrutura tributária é fortemente baseada em
impostos indiretos, que, por deﬁnição, são regressivos,
ou seja, quem ganha menos paga mais em relação à
sua renda.
Por isso, é preciso ter claro que toda a
sociedade brasileira ﬁnancia o Bolsa Família,
inclusive os segmentos diretamente beneﬁciados pelo programa.
Outra questão a considerar é a seguinte:
por que se criticam tão duramente as transferências do Estado para as camadas menos
privilegiadas da população, deixando de lado
o montante considerável de recursos direcionados à classe média e alta? Em 2009,
o governo federal investirá pouco menos de
R$12 bilhões no Programa Bolsa Família, beneﬁciando quase 13 milhões de famílias; no
mesmo ano, as deduções do imposto de renda
relativas a despesas médicas e educacionais
da classe média serão da ordem de R$4,4 bilhões; as deduções do imposto de renda de
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pessoa jurídica relativas à assistência médica, odontológica e farmacêutica de empregados chegarão a mais de R$2,3 bilhões. Além
disso, de janeiro a julho de 2009, a queda de
arrecadação em relação ao mesmo período
do ano anterior decorrente de desonerações
tributárias foi estimada em cerca de R$15 bilhões. Esses números evidenciam dois fatos:
em primeiro lugar, que o montante destinado
ao Bolsa Família está longe de ser astronômico, como alegam alguns de seus críticos; e,
em segundo lugar, que a sociedade brasileira
tem alto grau de tolerância à desigualdade.
A sociedade aceita que o governo transﬁra
renda às classes mais abastadas e ao setor
formal da economia, mas condena que se
faça o mesmo para os que estão na base da
pirâmide da renda, ainda que em uma escala
bem mais modesta.
Além de não serem muito custosas em
termos do percentual do Produto Interno Bruto, iniciativas como o Bolsa Família também
devem ser reconhecidas pelos resultados positivos que produzem. Há muitas evidências de
que o programa está cumprindo seus principais objetivos: melhorar as condições de vida
das famílias mais vulneráveis e contribuir que
elas tenham mais acesso a direitos sociais
básicos, como saúde e educação. O aumento
da renda das famílias mais pobres propiciado pelo Bolsa Família [...] explica, em grande
medida, a redução de cerca de 20% no nível
de desigualdade de renda entre 2004 e 2006,
segundo estimativas do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA). Também já há
pesquisas que comprovam a importância do
programa para garantir a permanência das
crianças e jovens na escola e aumentar a cobertura vacinal das gestantes e crianças menores de seis anos.
Outro aspecto positivo do Bolsa Família
e de outras transferências governamentais direcionadas a famílias de baixa renda, como o
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e
os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, é que eles contribuem para manter
o nível de consumo dessas famílias, amenizando...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. Fazendo soar a campainha.) – Senador Eduardo Suplicy,
um minuto, com todo respeito a V. Exª, que estou ad-
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mirando e o Brasil, ouvindo. É porque temos outros
companheiros.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito bem. Agradeço a atenção de V. Exª.
Solicito, Sr. Presidente, que seja transcrito o restante desse artigo.
Eu gostaria de concluir com duas observações.
Primeiro, quando Lúcia Modesto menciona que o Programa Bolsa Família é o maior do mundo de natureza
condicionada, bem, isso se considerarmos as condicionantes relativas à educação e à saúde; mas, no que
diz respeito aos aspectos condicionados ao nível de
renda, em verdade, nos Estados Unidos da América,
existe o Crédito Fiscal por Remuneração Recebida,
que hoje atinge cerca de 23 milhões de famílias e é
um programa que distribui cerca de US$2.700, quase
três mil dólares, para cada família, em média.
Mas, por outro lado, quero aqui ressaltar a perspectiva de transição do Programa Bolsa Família para
um dia termos o que já é lei, a Lei nº 10.835, de 2004,
aprovada por todos os partidos e sancionada pelo
Presidente Lula, que instituirá, por etapas, a critério
do Poder Executivo, a Renda Básica de Cidadania,
o direito de toda e qualquer pessoa, não importa sua
origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo
socioeconômica, como um direito de todos, inclusive
os estrangeiros há cinco anos ou mais no Brasil, de
partilhar da riqueza de nossa Nação.
Espero que isso aconteça em breve,
Muito obrigado, Presidente Mão Santa.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, e § 2º do Regimento Interno.)
QUEM PAGA, QUEM RECEBE E PARA QUÊ
O Bolsa Família permite o acesso a direitos que,
no Brasil, estão em construção. Talvez por isso ainda
seja necessário um longo e democrático debate sobre
o tema para que se possa buscar, sem preconceitos,
alternativas de aperfeiçoamento do programa. Um dos
temas em aberto diz respeito justamente ao ﬁnanciamento do programa e ao uso dos recursos repassados às famílias.
Uma iniciativa com a escala do Bolsa Família
só pode ser ﬁnanciada com recursos públicos. Estamos
falando do maior programa de Transferência de Renda
condicionada do mundo em termos do número de
famílias atendidas. No entanto, os recursos destinados
ao Bolsa Família são, na verdade, investimentos. Ao
garantir acesso à renda aos segmentos mais vulneráveis
da população, o programa gera retornos para toda a

432

53768

Quarta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sociedade. Com uma suplementação regular de renda,
famílias que sempre estiveram fora do mercado de
consumo podem comprar não apenas alimentos e
remédios, mas até mesmo bens duráveis, como móveis
e eletrodomésticos. Dessa forma, os recursos públicos
destinados ao programa impulsionam a economia,
particularmente no âmbito local. Parte dos dispêndios
do governo com o Bolsa Família retorna por meio dos
impostos arrecadados com o aquecimento do mercado
de massas impulsionado pelo próprio Programa.
Por outro lado, os beneﬁciários do Bolsa Família
sempre contribuíram para o crescimento do país, pois, ao
comprar qualquer produto, eles pagam os impostos que
são cobrados de todos nós de forma indireta, ou seja,
compõem o valor ﬁnal do produto como o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
e o Imposto sobre Serviços (ISS). No Brasil, a estrutura
tributária é fortemente baseada em impostos indiretos,
que, por deﬁnição, são regressivos, ou seja, quem ganha
menos, paga mais em relação à sua renda. Por isso, é
preciso ter claro que toda a sociedade brasileira ﬁnancia
o Bolsa Família, inclusive os segmentos diretamente
beneﬁciados pelo programa.
Outra questão a considerar é a seguinte:
porque se critica tão duramente as transferências
do Estado para as camadas menos privilegiadas da
população, deixando de lado o montante considerável
de recursos direcionados à classe média e alta? Em
2009, o governo federal investirá pouco menos de R$12
bilhões no Programa Bolsa Família, beneﬁciando quase
13 milhões de famílias; no mesmo ano, as deduções
do imposto de renda relativas a despesas médicas
e educacionais da classe média serão da ordem de
R$4,4 bilhões; as deduções do imposto de renda
de pessoa jurídica relativas à assistência médica,
odontológica e farmacêutica de empregados chegarão
a mais R$2,3 bilhões. Além disso, de janeiro a julho de
2009, a queda de arrecadação em relação ao mesmo
período do ano anterior decorrente de desonerações
tributárias foi estimada em cerca de R$15 bilhões. Esses
números evidenciam dois fatos: em primeiro lugar, que
o montante destinado ao Bolsa Família está longe de
ser astronômico, como alegam alguns de seus críticos;
e, em segundo lugar, que a sociedade brasileira tem
alto grau de tolerância à desigualdade. A sociedade
aceita que o governo transﬁra renda às classes mais
abastadas e ao setor formal da economia, mas condena
que se faça o mesmo para os que estão na base da
pirâmide de renda, ainda que em uma escala bem
mais modesta.

OUTUBRO
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Ao ter acesso à renda, beneﬁciários
sentem-se Estimulados a buscar melhorias
Além de não serem muito custosas em termos
de percentual do Produto Interno Bruto, iniciativas
como o Bolsa Família também devem ser reconhecidas
pelos resultados positivos que produzem. Há muitas
evidências de que o programa está cumprindo seus
principais objetivos: melhorar as condições de vida
das famílias mais vulneráveis e contribuir que elas
tenham mais acesso a direitos sociais básicos, como
saúde e educação. O aumento da renda das famílias
mais pobres propiciado pelo Bolsa Família (da ordem
de 30%) explica, em grande medida, a redução de
cerca de 20% no nível de desigualdade de renda
entre 2004 e 2006, segundo estimativas do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Também já há
pesquisas que comprovam a importância do Programa
para garantir a permanência das crianças e jovens na
escola e aumentar a cobertura vacinal das gestantes
e crianças menores de seis anos.
Outro aspecto positivo do Bolsa Família e de
outras transferências governamentais direcionadas a
famílias de baixa renda, como o Benefício de Prestação
Continuada (BPC) e os benefícios do Regime Geral da
Previdência Social, é que eles contribuem para manter o
nível de consumo dessas famílias, amenizando os efeitos
negativos da crise econômica no mercado interno.
Também já se constatou que o Bolsa Família
aumenta o poder de barganha dos segmentos mais
vulneráveis no mercado de trabalho, em vez de fomentar
um “efeitopreguiça” entre os beneﬁciários, como se alega.
Nenhuma pesquisa indica diminuição signiﬁcativa da
participação no mercado de trabalho ou da busca por
trabalho devido à participação no Programa. Pelo contrário,
pesquisa recente do IBGE e Ibase sobre índice de emprego
indica ocupação de 77% entre os beneﬁciários do Bolsa
Família, contra 76% entre os não beneﬁciários. Logo,
os beneﬁciários do Bolsa Família não se acomodam;
ao ter acesso à renda, eles se sentem estimulados a
buscar meios para continuar melhorando de vida. O que
o Programa faz é reduzir a dependência das famílias mais
vulneráveis de relações de trabalho precárias.
Outras pesquisas também contestam o senso
comum de que as mulheres teriam mais ﬁlhos devido
à participação no Bolsa Família. Na verdade, não há
nenhuma indicação de aumento da natalidade entre
as beneﬁciárias. O que se constata é que as mulheres
brasileiras, incluindo as mais pobres, têm a cada dia um
número menor de ﬁlhos, e o Brasil está envelhecendo
– na segunda metade deste século, mais de 20% da
população brasileira será composta de pessoas de 60
anos ou mais. Essas tendências demográﬁcas são um
motivo a mais para se investir em políticas voltadas
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para crianças e jovens.Com o alargamento do topo da
pirâmide etária, o Estado só terá condições de manter
sua base de ﬁnanciamento caso se prepare desde já,
investindo pesado no atendimento das necessidades
e no desenvolvimento das capacidades da próxima
geração.
Boa parte das crianças e jovens brasileiros
pertencem a famílias pobres e/ou vulneráveis à
pobreza. Ao transferir renda a essas crianças e jovens,
o governo contribui para que possam se alimentar
melhor, permanecer na escola, escapar do Trabalho
Infantil e desenvolver sua capacidade de aprendizado.
Essas crianças e jovens terão muito mais oportunidades
do que tiveram seus pais, porque, na época deles, a
proteção social brasileira era muito limitada e excludente.
É essa estória de injustiça que estamos conseguindo,
aos poucos, superar. – Lúcia Modesto, Secretária
Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É,
realmente, mas eu só queria que V. Exª rememorasse a grandeza que os governos passados tiveram ao
incluir os trabalhadores rurais, que não contribuíram
para o Instituto. Essa é, sem dúvida nenhuma, a maior
fonte de distribuição de riqueza, e justa, porque foram
homens que estiveram no campo, trabalharam e não
tinham contribuído para proteção. Mas, realmente,
nós, nós...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A observação de V. Exª é correta.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois é, mas nós reconhecemos que é um programa de
caridade, e a caridade ninguém pode condenar. Mas
compete aos futuros governantes... Eu, por exemplo,
se chegar a Presidente da República, sei como aperfeiçoar esse programa.
Com a palavra, agora, o Líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, eu só queria assinalar que, na hora em
que eu mencionei o benefício do Regime Especial de
Previdência, estava considerando os da previdência
rural. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não.
Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio.
Depois da exposição brilhante sobre a Renda Básica Familiar de Cidadania do nosso Eduardo Suplicy,
nós vamos ouvir agora – e mostra a grandeza deste
Senado da República – este que, sem dúvida nenhuma,
é o maior líder das forças oposicionistas. Quero dizer,
na minha observação – e quis Deus estar adentrando
o Senador João Pedro – que, não resta dúvida, se a
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eleição fosse hoje, o Presidente da República seria o
José Serra. E quero dizer, por observar, Senador Arthur
Virgílio, em relação a José Serra, V. Exª é credor e ele é
devedor, porque eu dou o testemunho de que foi V. Exª
quem sustentou as forças oposicionistas nesta Casa.
Então, os meus cumprimentos e a minha admiração.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, querido amigo, Presidente Mão Santa.
Mas, Sr. Presidente, começo dizendo que participei, hoje, de um evento que me tocou no mais fundo da emoção. E aqui eu tenho este livro, que é um
exemplo de vida, um exemplo de superação, que se
chama Diário de um transplante ósseo – na real, dois.
A autora é a Lalá – Larissa Jansen.
Esse livro foi editado pela Editora Conhecimento
e apresentado na Terceira Semana do Senado Federal
de Valorização da Pessoa com Deﬁciência.
É a história de uma moça de 30 anos, jornalista,
formada pela UnB, que ajudou a implantar o jornalismo
na primeira rádio do Exército Brasileiro, a Verde Oliva
FM, em Brasília, passou pela Radiobrás, foi editora da
Voz do Brasil, enﬁm, é funcionária pública da Justiça
Federal em Brasília hoje. Ela sofre de uma patologia
chamada artrite idiopática juvenil, um tipo de reumatismo que a acomete desde os sete anos de idade.
É impressionante a coragem dessa moça, a sua
determinação, a sua alegria de viver! E, junto com ela,
estava um moço de 100 quilos, um atleta, deﬁciente
visual, tetracampeão olímpico e tetracampeão mundial
de judô paraolímpico, para-atleta, enﬁm, de judô. Foi
feita uma demonstração de judô pelo professor José
Mário Tranquilini, várias vezes campeão brasileiro,
peso-pesado. O José Mário me disse muito bem: os
meus alunos sofrem de uma deﬁciência, a deﬁciência
social; são todos pobres e fazem parte de um projeto
social que eu, José Mário, sustento. E o Antônio Tenório, que é um grande campeão, tetracampeão mundial
e olímpico, para-atleta, sofre de deﬁciência visual. Eu
até disse ao Tranquilini que uma coisa muito interessante seria colocar o Antônio Tenório para treinar com
um de seus alunos.
Primeiro, o seu aluno sem a venda e, depois,
o seu aluno com venda nos olhos, porque eu tenho
certeza de que o Antônio Tenório desenvolveu a sua
técnica a partir de uma percepção que não está ao
alcance dos homens que têm a visão normal. Não
está ao alcance!
É muito comum, quando se fala de jiu-jítsu, por
exemplo, que é uma luta que tem seu ápice no solo,
Senador Osvaldo Sobrinho, alguém, para aprimorar
sua técnica, enﬁar uma mão na faixa e lutar só com

434

53770

Quarta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

uma mão, ou as duas, para melhorar seu jogo de pernas, seu jogo de guarda, suas raspagens, enﬁm. E não
me estranha que um homem forte e saudável como
Antônio Tenório tenha desenvolvido um judô capaz de
enfrentar pessoas que enxergam bem, até porque ele
enxerga muito bem com seu tato, enxerga muito bem
com seu sexto sentido, enxerga muito bem com sua
sensibilidade. E o Tranquilini concorda que ele é bom
mesmo, para qualquer um, e, portanto, está longe de
ser um deﬁciente. Ele é apenas alguém que não consegue enxergar.
Eu me lembrei na hora, quando ﬁz o discurso em
nome do Senado, do Breno Viola, que é um judoca de
50 e poucos quilos, que sempre que enfrenta aqueles
que, como ele, são portadores de síndrome de Down
vence os torneios, mas já venceu muitos torneios com
as pessoas ditas normais.
Eu tenho pavor de dizer que fulano é deﬁciente,
porque eu dou o exemplo do Prefeito de Manicoré, no
meu Estado, o Nena, que foi vítima de um atentado
covarde, a bala, está numa cadeira de rodas, aqui,
fazendo tratamento no Sarah Kubitschek e deverá ter
alta no dia 30 deste mês, se Deus quiser. Ainda preso
à cadeira de rodas, enquanto a gente espera o milagre
do desenvolvimento das pesquisas com células-tronco,
mas já autossuﬁciente – já pode ﬁcar sozinho numa
casa, já pode tomar banho sozinho, já pode se assear
sozinho, já pode eventualmente fazer uma comida sozinho. E está se preparando para adaptar o seu carro,
que será hidramático, à deﬁciência do momento, para
que ele possa voltar a dirigir a sua cidade com a percuciência, com a clarividência, com a clareza e com a
honestidade de que ele é dotado.
É outra pessoa que também não é deﬁciente,
porque deﬁcientes são os assassinos que tentaram
matá-lo. Esses são deﬁcientes mentais e de coração,
deﬁcientes sentimentais. Mereciam todos estar na cadeia. Até, estranhamente, o Ministério Público pediu
a soltura deles. Tão rigoroso com outros presos e, de
repente, o Ministério Público Estadual, através de um
procurador, pediu a soltura deles. Eu ﬁquei sem entender: 30 dias de prisão preventiva, justamente para que
eles não atrapalhassem as investigações. De repente,
aparecem todos os baderneiros de volta a Manicoré
– parece-me que com a crista baixa, que é como eles
devem andar mesmo –, e espero que a Justiça faça
justiça, que a polícia cumpra com seu papel.
Mas eu gostaria de dizer que ﬁquei muito emocionado com tudo isso.
Tenho, ainda, Sr. Presidente, algumas colocações
a fazer, bem rápidas, antes de ouvirmos o Senador
Augusto Botelho.
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Aqui tem o blog da ex-Secretária Municipal de
Meio Ambiente em Manaus, a Luciana Montenegro
Valente, advogada, especialista em Direito Ambiental
pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB,
Universidade de Brasília, Mestre em Direito Ambiental
pela Pace University de Nova Iorque e servidora do
Ministério Público Federal. Ela escreve para a Coluna
do Meio, do Blog do Bentes.
Essa moça foi secretária do Prefeito Seraﬁm
Corrêa, que é um estimado amigo, um dileto companheiro, e ela faz divulgação do fato de que hoje é o
Dia do Sauim-de-Manaus. Eu quero me lembrar com
muita alegria.
Eu peço a transcrição na íntegra, Sr. Presidente, de todo o artigo da ex-Secretária Luciana Valente,
mas eu quero chamar a atenção para o fato de que,
na minha gestão como Prefeito de Manaus, nós criamos o parque, que é o maior parque urbano do Brasil,
a maior reserva, no centro de uma cidade, do Brasil
inteiro, que é o Parque do Mindu, e também tratei de
delimitar e lançar as bases para a grande reserva que
hoje é o Parque Saium-Castanheiras.
Aqui, nós temos uma belíssima foto deste bichinho que sofre ameaça de extinção e que depende
mesmo desses refúgios, como, por exemplo, o Refúgio
da Vida Silvestre em Sauim-Castanheiras, que é uma
unidade de conservação municipal voltada à proteção
da fauna, ideia que surgiu no meu Governo como Prefeito de Manaus.
Devo reconhecer que o Prefeito Seraﬁm Corrêa
foi muito atento a isso, ampliou o trabalho que eu havia iniciado no Parque do Mindu, e está lá algo muito
bonito, que, tenho certeza, será continuado pelo trabalho também competente do atual Prefeito Amazonino Mendes.
Peço que essa Coluna do Meio, intitulada “Hoje é
o dia do Sauim-de-Manaus”, escrita por Luciana Montenegro Valente, vá inteira para os Anais do Senado.
Do mesmo modo, Sr. Presidente, um outro pronunciamento. Passei uma semana ausente dos trabalhos
desta Casa e quero colocar em dia alguns fatos.
Começo por registrar – já que falei de meio ambiente ainda há pouco – que, como das vezes anteriores, na minha última viagem ao interior da Amazonas,
conversei, e muito, com a gente simples da região, em
algumas épocas ocupada com o preparo do roçado
para a agricultura familiar do meu Estado.
No Amazonas, os hábitos ou procedimentos ainda
incluem as queimadas. Os caboclos justiﬁcam: “Se não
posso queimar capoeira para o meu roçado, alguém
vem me ajudar a capinar o mato?” É uma pergunta tão
simples, tão clara, tão nítida.
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Abro parênteses para estabelecer a diferença
entre essa atitude e as queimadas que vêm das grandes empresas, em larga escala, em cima de árvores
e não visando a fertilizar o solo destinado ao humilde
roçado.
Entendo as dúvidas do agricultor. O ideal é que
toda a qualquer queimada pudesse, deﬁnitivamente,
ser banida; claro. Como chegar a isso é que é o problema. Em primeiro lugar, o agricultor rural precisa ser
ouvido e atendido. Alguém precisa ajudá-lo!
Ali, na imensidão amazônica, a maioria das famílias da zona rural ou é formada por pai, mãe e crianças ou por pai, mãe e ﬁlhos maiores. Estes, porém, os
ﬁlhos maiores, muitas vezes estão ausentes, porque,
não raro, saem em busca de estudo e trabalho nas cidades. Acaba ocorrendo que o fardo se torna pesado
demais para o solitário agricultor. E, com tantos e tantos problemas, a queimada acaba sendo inevitável. O
caboclo sozinho não consegue limpar o roçado. Está
nos seus hábitos, desde muito tempo, e mudar é realmente difícil, embora não seja missão impossível.
Como alterar um hábito secular? Na falta de respostas consequentes, é valida a indagação do ribeirinho, do caboclo da minha região. “Quem vem me ajudar?”, ele pergunta em tom quase que angustiado.
O fato é que seria muito útil a ajuda do INPA –
Instituto de Pesquisas da Amazônia, e da Embrapa,
duas instituições tecnicamente capazes e detentoras
de soﬁsticada tecnologia.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui sugerir que essas duas instituições sejam convocadas a
oferecer seu conhecimento acumulado para ajudar o
caboclo amazonense na hora de preparar o roçado.
Não há dúvidas de que o INPA e a Embrapa já
concluíram que a queimada não é, nem de longe, solução adequada para a agricultura da Amazônia. Além
dos inconvenientes que já apontei, como a má visibilidade no médio e no longo prazo, essas queimadas
empobrecem a terra, que ﬁca calcinada.
Além desses dois órgãos, bem que o apoio ao
pequeno agricultor poderia vir também dos entes municipais e estaduais.
Imagino, e aqui vai mais uma sugestão, que, talvez, seja este um bom momento para se pensar em
reforçar o cooperativismo rural, numa espécie de mutirão, unindo todos no combate às queimadas. O amazônida sofre, enfrenta desaﬁos, mas, sem dúvida, está
aberto para se tornar parceiro da luta por sua vida e
por sua terra, a Amazônia.
Era o que eu tinha a dizer neste pronunciamento
e parto para mais um, Sr. Presidente.
Para desfazer chamado vazio simbólico, Srªs e
Srs. Senadores, existente entre Governo e socieda-
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de, o Instituto Teotônio Vilela, Seção do Amazonas,
desenvolve em Manaus e em todo o Estado programa de interação social destinado a preparar o quadro
partidário e seus desaﬁos futuros. O projeto tem, entre outros objetivos, a renovação política e também a
diminuição do gap entre partido e povo.
Desde junho último, o ITV/AM vem promovendo
cursos e seminários a partir de diferentes temas relacionados à vida político-partidária.
Segundo Daniel Santana, Presidente do órgão no
Amazonas, em novembro, o Instituto fará uma revisão
de suas atividades, com vistas à campanha eleitoral
de 2010.
Ao longo do próximo ano, o ITV, junto com dirigentes, como Mário Barros, como José Paulo, deverá,
na prática, transformar-se em verdadeiro centro de estudos aplicados sobre a realidade amazonense, estabelecendo com tal objetivo contatos e convênios com
universidades e outros centros de estudo da região.
Ao registrar, neste Plenário, o projeto do ITV regional amazonense, cumprimento o seu Presidente e
os demais integrantes da sua equipe.
Sr. Presidente, eu peço a V. Exª que considere na
íntegra o artigo da ex-Secretária Luciana Montenegro
Valente, o pronunciamento sobre o Instituto Teotônio
Vilela do Amazonas, o pronunciamento sobre as queimadas no interior, enﬁm, e o fato de que o homem do
interior não pode ser deixado sozinho, porque a solução não virá dele sozinho. É preciso ajuda cientíﬁca,
ajuda técnica, ajuda tecnológica.
É pedir demais que ele morra de fome. Morrer de
fome ele não vai. Esse é um fato. Ele vai se defender.
Então, é preciso que entidades capazes, como
o Inpa, como a Embrapa entrem em ação para ajudar
o amazônida a roçar sem queimadas, até para evitar
que o solo se desgaste – porque a queimada desgasta o solo, que ﬁca calcinado –, para ajudá-lo a sobreviver, porque é o que ele quer. Dando-lhe condições
de sobrevivência, ele respeitará a natureza sempre.
Se não der, obviamente, ele vai respeitar em primeiro
lugar a sua família.
E ainda peço que V. Exª registre o meu apreço
pela 3ª Semana do Senado Federal de Valorização
da Pessoa com Deﬁciência, porque foi de fato muito
emocionante. Eu senti meus olhos marejados, porque
foi um contato muito forte com pessoas tão fortes elas
próprias que a mim me tocou.
Eu gostaria de anunciar ainda que amanhã pretendo fazer uma fala – e me inscrevi como orador, porque pretendo um debate – sobre a situação ﬁscal do
Governo. Eu ﬁz um convite ao Ministro Guido Mantega
para que comparecesse à CAE. A última informação
que tive é que S. Exª não estaria disposto a vir mais,
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porque já estaria ordenando o pagamento da restituição do Imposto de Renda. E não foi apenas por essa
razão que eu propus, delicadamente, não a convocação,
mas o convite, embora a Constituição fale em convocação. Não foi apenas por isso. Eu quero saber o que
está havendo com o Governo, que não paga o R$1
bilhão da segunda leva do débito do seu compromisso
com os prefeitos municipais, em relação ao Fundo de
Participação dos Municípios, e tem diﬁculdades para
pagar a restituição do Imposto de Renda deste ano,
quebrando uma praxe.
Há anos que V. Exª me ouve dizer desta tribuna que, sobretudo na segunda etapa do Governo do
Presidente Lula – porque na primeira a sua política
ﬁscal foi muito boa, a sua política ﬁscal monetária foi
impecável – começou um certo relaxamento, um certo
afrouxamento ﬁscal. O Governo sempre fazendo seus
gastos correntes serem maiores do que o crescimento
do Produto Interno Bruto, descontada a inﬂação. E eu
dizia que uma família não aguenta isso indeﬁnidamente,
que uma empresa não aguenta isso o tempo inteiro,
e que não sei por que um país aguentaria, suportaria
tamanho ônus, tamanho peso. Não aguentaria.
Então, eu gostaria de ter um debate muito intenso com o Ministro sobre a questão ﬁscal brasileira,
sobre qual seria a herança que estaria sendo legada
para a próxima Presidência da República, para o próximo Presidente deste País. E, ainda, se essa não é
uma herança ruim para os momentos ﬁnais do próprio
Governo atual, porque, no momento em que o mundo
sai da crise, nós estamos vendo o Brasil com diﬁculdades de caixa.
E eu pergunto qual é a saída, se está atrasando
contas pequenas como o Imposto de Renda; se nós
estamos vendo um rombo no FAT, que é um rombo
muito expressivo; se estamos vendo, e já concluo, Sr.
Presidente, diﬁculdades terríveis em relação ao cumprimento da palavra com os prefeitos, que já estão
vindo em marcha sobre Brasília, outra vez. Então, a
situação não está um mar de rosas. Há complicações
ﬁscais graves que têm que ser elucidadas, têm que
ser esclarecidas.
Eu pergunto: qual é a extensão disso? Qual é a
proposta do Governo? A proposta será resolver isso
pelo lado do corte de despesas, pelo corte de custeio
ou será continuar a farra do custeio e propor novo aumento de carga tributária?
Já se falou em ressuscitar a CPMF, o que é inviável neste Senado; já se falou em taxar livros, seria
uma arrecadação ridícula de R$60 milhões por ano.
Já se lê tão pouco neste País e ainda se vai taxar livros para se arrecadar R$60 milhões, algo irrisório, o
que dá a entender que haveria uma situação de pré-
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desespero. Já se falou em taxar a poupança acima
de R$50 mil, como se as pessoas que têm acima de
R$50 mil na poupança fossem milionárias e não fosse a viúva que quer viver com uma certa tranquilidade
os seus últimos dias; como se não fosse o esforço de
um pai para sustentar o estudo universitário ou a pósgraduação de um ﬁlho; como se alguém com R$50 mil,
R$70 mil, R$80 mil ou R$100 mil na poupança fosse
um milionário.
Então, gostaria de saber o que pretende o Governo, de maneira clara; o Ministro precisa nos dizer de
maneira clara. Temos que ﬁrmar aqui um compromisso
muito nítido. O Ministro conta conosco para trabalharmos as repriorizações, os cortes de gastos, os cortes
de gastos de custeio. O investimento está muito baixo,
o investimento está miseravelmente baixo, e o custeio
está lá em cima. E não dá certo. Quem exagera no
custeio acaba impedindo o desenvolvimento da política
de investimento público. Se a política de investimento
público é exitosa, não se induz o investimento privado,
não se gera emprego...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Um
pouquinho mais de tempo Sr. Presidente. Apenas para
dizer a V. Exª que o investimento é essencial, o investimento é fundamental.
Então, qual é a saída? A saída vai ser a de sempre, vai ser a de propor aumento de carga tributária
num País que se ﬁnancia hoje com 38% do seu Produto Interno Bruto ao contrário de países concorrentes
seus que ﬁcam em torno de 20%, como é o caso da
China, por exemplo? Como o Brasil vai concorrer com
a China, se o Brasil se ﬁnancia de maneira muito mais
cara, se o Brasil precisa de quase 40% do seu PIB para
se ﬁnanciar, a título de carga tributária?
Isso é extremamente sério, é extremamente grave.
Temos que dizer algo – isto não é governo nem oposição – muito claramente, nós todos do Senado Federal,
de preferência nós todos do Congresso Nacional, temos de dizer: vamos procurar saídas que não sejam
pela via do aumento de carga tributária. Aumento de
carga tributária não mais, Sr. Presidente!
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores,
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
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Srs. Senadores, como das vezes anteriores, na minha
última viagem ao interior do Amazonas, conversei, e
muito, com a gente simples da região, em algumas
épocas ocupada com o preparo do roçado para a agricultura familiar do meu Estado.
No Amazonas, os hábitos ou procedimentos ainda
incluem as queimadas. Os caboclos justiﬁcam: “Se não
posso queimar a capoeira para o meu roçado, alguém
vem me ajudar a capinar o mato?”Abro parênteses
para estabelecer a diferença entre essa atitude e as
queimadas que vêm das grandes empresas, em larga
escala, em cima de árvores e não visando a fertilizar
o solo destinado ao humilde roçado.
Entendo as dúvidas do agricultor. O ideal é que
toda e qualquer queimada pudesse, deﬁnitivamente,
ser banida, claro. Como chegar a isso é que é o problema. Em primeiro lugar, o produtor rural precisa ser
ouvido e atendido. Alguém precisa ajudá-lo!
Ali, na imensidão amazônica, a maioria das famílias da zona rural ou é formada por pai, mãe e crianças
ou por pai, mãe e ﬁlhos maiores. Estes, porém, os ﬁlhos
maiores, muitas vezes estão ausentes, porque, não raro,
saem em busca de estudo e trabalho na cidade.
Acaba ocorrendo é que o fardo se torna pesado
demais para o solitário agricultor. E, com tantos e tantos
problemas, a queimada acaba sendo inevitável. O caboclo solitário, sozinho, não consegue limpar o roçado.
Está nos seus hábitos, desde muito tempo. E mudar é
realmente difícil, embora não seja impossível.
Como muar um hábito secular? Na falta de respostas consequentes, é valida a indagação do ribeirinho: “Quem vem me ajudar”?
Será útil a ajuda do INPA, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, e da Embrapa, duas instituições
tecnicamente capazes e detentoras de soﬁsticada
tecnologia.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui sugerir que essas duas instituições sejam convocadas a
oferecer seu conhecimento acumulado para ajudar o
caboclo amazonense na hora de preparar o roçado.
Não há dúvidas de que o Inpa e a Embrapa já
concluúiram que a queimada não é, nem de longe,
solução adequada para a agricultura da Amazônia.
Além dos inconvenientes que já apontei, como a má
visibilidade, no médio e longo prazos essas queimadas
empobrecem a terra, que ﬁca calcinada.
Além desses dois órgãos, bem que o apoio ao
pequeno agricultor poderia vir também dos entes municipais e estaduais.
Imagino, e aqui vai mais uma sugestão, que talvez seja este um bom momento para se pensar em
reforçar o cooperativismo rural, numa espécie de mutirão, unindo todos no combate às queimadas. O ca-
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boclo sofre, enfrenta desaﬁos, mas, sem dúvida, está
aberto para se tornar parceiro da luta por sua vida e
por sua terra.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores,
Para desfazer o chamado vazio simbólico existente entre Governo e sociedade, o Instituto Teotônio
Vilela, seção do Amazonas, desenvolve em Manaus
e em todo o Estado programa de interação social
destinado a preparar o quadro partidário para seus
desaﬁos futuros.
O projeto tem entre outros objetivos, a renovação política e, também, a diminuição do gap entre
partido e povo.
Desde junho último, o ITV/AM vem promovendo
cursos e seminários a partir de diferentes temas relacionados à vida político-partidária.
Segundo Daniel Santana, presidente do órgão no
Amazonas, em novembro o Instituto fará uma revisão
de suas atividades, com vistas à campanha eleitoral
de 2010.
Ao longo do próximo ano, o ITV deverá, na prática,
transformar-se em verdadeiro centro de estudos aplicados sobre a realidade amazonense, estabelecendo,
com tal objetivo, contatos e convênios com universidades e outros centros de estudos da região.
Ao registrar neste Plenário o projeto do ITV regional amazonense, cumprimento seu Presidente e os
demais integrantes de sua equipe.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
Coluna do Meio: Hoje é o dia do Sauim-de-Manaus
Por Luciana Montenegro Valente*
Edição Especial
Hoje, 20 de outubro, é o Dia do Sauim-de-Manaus.
Eu mesmo, dada a total falta de divulgação, já havia me
esquecido da data, mas conversando no ﬁnal de semana com a bióloga Rosana Subirá que foi Coordenadora
de Áreas Protegidas da SEMMA e uma das maiores
especialistas na espécie, ela me lembrou, e aí achei
bom deixar um registro aqui no Blog do Bentes...
Em 2005, foi editado decreto municipal, em 20 de
outubro, transformando o sauim-de-manaus (saguinus
bicolor, ou sauim-de-coleira) em mascote da cidade,
proibindo o desmatamento de áreas que abriguem ou
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sirvam de habitat a essa espécie criticamente ameaçada de extinção – o primata mais ameaçado de extinção
de toda a Amazônia – e transformando esse ato em
infração gravíssima ao código ambiental do município
de Manaus – lei 605/2001, punível com multa de 501
a 100.000 UFMs).
A edição do decreto municipal foi a pedido do
Grupo Internacional de cientistas que estudam o sauim
(toda espécie ameaçada de extinção tem um Comitê
próprio), do qual a Rosana faz parte. No início de 2005,
ela apresentou, em nome da Prefeitura, essa proposta
no Congresso Brasileiro de Primatologia daquele ano e
angariou assinaturas numa moção de apoio a mudança do nome do sauim. Em setembro, houve a reunião
do Comitê em Manaus, e eles ratiﬁcaram o endosso
para a criação do Sauim-de-Manaus.
Desenvolvemos junto com a Manaustur, uma “marca” do sauim, que foi aplicada em camisetas, canecas,
troféus artesanais feitos de madeira reaproveitada que
foram entregues a pessoas que ajudaram a campanha
de proteção do Sauim, moradores de áreas onde se
implantou o Projeto de Educação Ambiental Fauna na
Escola, por exemplo.
Foi uma tentativa de identiﬁcar a espécie com
a cidade, como mais um de seus moradores ilustres
(pois ele só existe aqui) e aumentar na população o
conhecimento da ameaça de extinção do sauim e a
vontade de protegê-lo. A SEMMA desenvolvia então,
em parceria com a ONG Sapeca e o patrocínio da Petrobrás, o programa de proteção do Sauim-de-Manaus,
sediado no Refúgio da Vida Silvestre Sauim-Castanheiras, unidade de conservação municipal voltada para a
proteção da fauna.
Para não deixar passar totalmente em branco a
data, ﬁca a foto de um dos casais de Sauins-de-Manaus do Parque Municipal do Mindu. Saibam que ele
é endêmico da nossa cidade (e um pedacinho de Rio
Preto da Eva e Itacoatiara) e que a principal ameaça a
sua sobrevivência enquanto espécie é o crescimento
de Manaus sobre as áreas de ﬂoresta.
Feliz Dia do Sauim-de-Manaus... será?
*Luciana Montenegro Valente é advogada, especialista em Direito Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Unb – Universidade de Brasília,
mestre em Direito Ambiental pela Pace University, de
Nova Iorque, e servidora do Ministério Público Federal.
Escreve para a “Coluna do Meio”, do Blog do Bentes,
às segundas-feiras.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Arthur Virgílio, V. Exª será atendido, de acordo
com o Regimento.
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Estou lendo aqui o livro de Sérgio Motta, O Trator
em Ação – os bastidores da política e das comunicações no Governo FHC.
O País deve muito a V. Exª. Ele diz aqui como foi
difícil a quebra do monopólio das telefonias. Telefone
era a coisa mais difícil. Passávamos dois anos numa
ﬁla, com dinheiro, e não o tínhamos. E só rico tinha telefone. E V. Exª liderou a Câmara e o Congresso para
quebrar o monopólio e trazer esse desenvolvimento,
que é imensurável hoje. Hoje, qualquer brasileiro ou
brasileira está se comunicando, amando, transmitindo
através da telefonia. Ressalto ainda a participação de
V. Exª, que liderava ali com muitos que estão hoje no
poder e que não acreditavam na economia. Foi uma
vitória da renegociação da dívida. Aquilo era uma parafernália, era uma zorra, ninguém sabia o que se devia. Eu governei o Estado, paguei e vi como era difícil.
A Lei de Responsabilidade Fiscal.
Então, V. Exª é reconhecido no livro de Sérgio
Motta como um guerreiro pelo engrandecimento da
economia que hoje vivemos. Receba, portanto, nossos
parabéns. Quero manifestar aqui que, por onde ando
pesquisando, o País todo quer vê-lo aqui no Senado.
O Amazonas não pode decepcionar o nosso Brasil.
Nossa admiração.
Agora, a Amazônia está muito forte, vem o Senador Augusto Botelho, que hoje participou ativamente
da reunião na Hora do Expediente, quando fez uma
homenagem à Federação Brasileira das Associações
de Ginecologia e Obstetrícia, que hoje comemorou 50
anos. Sem dúvida foi a primeira associação médica,
que serviu de ícone para as outras.
No desenrolar, tivemos o prazer de anunciar que
o pai de S. Exª, também médico, foi o responsável pela
primeira maternidade de Roraima. Eu acredito em Deus,
e Ele disse que árvore boa dá bons frutos. O fruto de
seu pai foi V. Exª, que é um orgulho da classe médica
e, hoje, da política do Brasil.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Mão Santa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, vou usar
a tribuna do Senado hoje para homenagear o maior
jornal do meu Estado, a Folha de Boa Vista, pelos
seus 26 anos de criação, comemorados amanhã, no
dia 21 de outubro.
A história da Folha remonta ao ano de 1983, quando três jornalistas e um antigo funcionário da Telebrás
da Paraíba, Cícero Cruz, fundam o jornal e publicam
a 1ª edição da Folha, que nasceu de forma artesanal
e foi impressa, pela primeira vez, em Manaus. O crescimento do jornal, que atualmente é o maior de nosso
Estado, acompanhou o ideal de seus criadores, que,
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no primeiro editorial, escreveram: “nossa ideia é montar um jornal independente”.
Quero cumprimentar e parabenizar todos os jornalistas, fotógrafos e funcionários desse importante
jornal de Roraima, na ﬁgura de seu Diretor-Geral Getúlio Cruz e de sua Diretora Comercial Paula Cruz.
Também quero fazer uma homenagem especial aos
mais de noventa funcionários que tornam possível a
circulação do jornal todos os dias.
A Folha de Boa Vista merece ser homenageada
aqui, da tribuna do Senado, porque é o veículo em
atividade mais antigo da imprensa escrita de Roraima. Atualmente, circula com mais ou menos doze mil
exemplares por dia.
Hoje, a Folha de Boa Vista faz parte do Grupo
Folha, que, além de ter o jornal, tem a FolhaWeb, a
Rádio Folha AM 1020, a Editora Boa Vista, a Rádio
Activa, em Santa Elena do Uairén e o Bureau de impressão EBV.
Vou aproveitar para parabenizar também o Grupo Folha pelos seis anos da Rádio Folha AM 1020,
completados no mesmo dia em que o jornal completa
26 anos.
Quando nasceu, há 26 anos, ninguém poderia
imaginar que a Folha de Boa Vista se tornaria parte
de um grupo tão forte e inﬂuente no Estado de Roraima. A Folha, além de documentar fatos, faz parte da
história do meu Estado. Por isso, quero dar os meus
parabéns aos jornalistas pelo trabalho que desenvolvem, o que permite levar a notícia com imparcialidade
até os cidadãos e cidadãs de Roraima.
Senador Osvaldo Sobrinho, também quero parabenizar os fotógrafos que transmitem, através da câmera, o espírito e o sentimento da alma roraimense.
Parabéns a todos os funcionários que ajudam a
da Folha de Boa Vista a estar nas bancas de jornais e
nas casas das pessoas bem cedinho, todos os dias.
A Folha de Boa Vista é realmente um jornal necessário em Roraima. Este é o tema dela: “a Folha é
um jornal necessário”. Não havia nenhum jornal quando ela foi fundada lá.
Era isso que eu tinha a dizer, simplesmente, Senador Mão Santa.
Muito obrigado pela oportunidade.
Senador Claudino, obrigado também pela cessão da vez.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, é com muito orgulho que anuncio esse brilhante
Senador do Estado do Piauí, João Vicente Claudino.
Além de ser da Mesa Diretora, ele é Presidente do
PTB – está ali o Osvaldo Sobrinho – do Estado do
Piauí, que foi, sem dúvida nenhuma, o partido que
mais cresceu, sob o seu comando. João Vicente Clau-
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dino é um jovem, e eu tive o privilégio de tê-lo como
Secretário de Indústria e Comércio quando governei
o Piauí. É um homem empreendedor, de grande visão
de futuro. Juntos, levamos umas duzentas indústrias
para o Piauí, as grandes indústrias que existem lá: a
de cimento, a Bunge, de soja, a de bicicleta, maior que
a do Grupo Claudino, porque é um grupo empresarial.
Então, ele dá essa perspectiva de esperança, de trabalho, de riqueza.
João Vicente Claudino pode usar da palavra pelo
tempo que achar conveniente.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente Mão Santa,
nós tínhamos escrito esse discurso para proferi-lo no
primeiro semestre, o que não foi possível, mas ele se
tornou tão atual que resolvi fazê-lo hoje. É sobre um
projeto que apresentamos nesta Casa em 2007.
Nós, que viemos da iniciativa privada, sempre nos
surpreendemos com a capacidade do Estado de criar
obrigações para o cidadão. É cada vez mais espantosa
a quantidade de encargos que recai sobre as costas
dos brasileiros e das brasileiras. Vejam, por exemplo:
o Congresso Nacional aprovou ainda em 2006 a Lei
Complementar nº 121, que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas no Brasil. Tratou-se
sem dúvida de um passo à frente no combate a esse
tipo de crime que tantos prejuízos traz aos cidadãos
e ao País.
Em seu art. 7º, inciso I, a Lei delegou ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) a responsabilidade
pela deﬁnição de dispositivos antifurto obrigatórios nos
veículos novos saídos da fábrica, produzidos no País
o no exterior. No mesmo artigo ﬁxou, em seu § 1º, o
prazo de 24 meses a contar da decisão do Contran,
para que tais dispositivos se tornassem exigíveis pelas autoridades.
Em obediência ao que a lei ﬁxou, o Contran, por
meio da Resolução nº 245, de 27 de julho de 2007,
determinou que todos os veículos novos, saídos de
fábrica, produzidos no País ou importados, somente
poderão ser comercializados quando equipados com
dispositivo antifurto, o qual deverá permitir o bloqueio
e o rastreamento do veículo.
Até esse ponto, o Contran estava somente dando
cumprimento ao que determina a lei.
Então, Srs. Senadores, sob esse ponto de vista, é claro que uma medida como essa, adotada pelo
Contran, estabelecendo que os veículos novos saiam
das fábricas equipados com dispositivos antifurtos só
poderia ser aplaudida por todos os homens de bem
deste País. Mas o problema não é esse. Talvez, para

440

53776

Quarta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

não parecer autoritário e exorbitante na sua decisão, o
Conselho deixou apenas para o proprietário do veículo
a decisão sobre a habilitação do equipamento junto aos
prestadores de serviço de rastreamento e localização,
deﬁnindo o tipo e a abrangência do mesmo, como se
pode ler no art. 4º da Resolução.
Explico, Sr. Presidente: isso, no meu modo de entender, se constitui num grande equívoco do Contran,
cometido a pretexto de se adotar um sistema moderno
e eﬁciente de prevenção e combate ao furto de veículos.
O sistema eletrônico de bloqueio e rastreamento de
veículos roubados, já disponível no mercado, tem um
custo médio de R$800,00, valor que será repassado
automaticamente aos consumidores desses veículos
novos, tornando-se um ônus adicional para quem vai
comprá-los.
Sr. Presidente, podemos, aqui, fazer uma pequena análise dessa nova imposição ao consumidor
brasileiro: comprando um carro popular com motor
1.000 – 1.0 – e sem opcionais, o consumidor gastará
em torno de R$21.700,00. Isso mesmo com a redução
do IPI para compras de veículos novos. Esse cliente,
sendo obrigado a comprar o dispositivo antifurto, terá
de dispor de mais de R$800,00, o que signiﬁca um
acréscimo de mais de 3,5% sobre o valor do veículo,
maior que o valor do IPVA do veículo, que é de 3%, ou
seja, o cliente que reclamava de ter de pagar o IPVA
ao comprar o carro novo agora terá de pagar o valor
duas vezes: por conta do IPVA e por conta do dispositivo antifurto.
Mas o equívoco do Contran não ﬁcou só nisso.
O sistema só será funcional se o proprietário o habilitar mediante pagamento mensal do serviço. Assim,
para que a medida tenha resultado prático do ponto de
vista da redução efetiva do roubo de veículos no País
será preciso que os compradores de novos veículos
se tornem clientes cativos de prestadores de serviços
de rastreamentos veiculares.
Se a maioria dos proprietários não ativar o sistema, e essa, parece-me, será a tendência, dado o custo
do serviço, a efetividade da resolução do Contran terá
sido semelhante à de um risco n’água, e, o que é pior,
a maioria dos compradores de veículos terá pago de
maneira compulsória por um equipamento que não
desejava utilizar.
De qualquer modo, o Contran estará forçando de
maneira abusiva, no meu entender, a compra de equipamentos ou de serviços em decisão sobre a qual o
principal interessado, o proprietário de veículos, não foi
consultado. Já vimos esse ﬁlme antes, Sr. Presidente.
Faz lembrar algo ocorrido no Brasil há alguns anos,
quando todos os motoristas do País foram forçados a
comprar inúteis estojos de primeiros socorros para car-
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regar em seus carros. Passado algum tempo, ninguém
mais cumpriu a regra, por absurda, e ela caiu na vala
comum das tais leis que não pegaram. Só que, desta
vez, o custo não será o de um estojinho de primeiros
socorros. Trata-se de uma medida de custo elevadíssimo ao bolso das pessoas que queiram comprar um
veículo novo.
Com isso, o Poder Público está impondo mais
um ônus ao cidadão brasileiro que deseja adquirir um
veículo novo. Isso por dois motivos: primeiro, porque o
custo de instalação desse dispositivo para as montadoras deverá ser repassado integralmente aos consumidores; em segundo lugar, porque esse equipamento,
se não for ativado, não terá nenhuma utilidade. Para
ativá-lo, o proprietário deverá contratar um serviço de
rastreamento móvel por satélite junto à empresa especializada e será obrigado a desembolsar, por mês,
entre R$95,00 e R$140,00 por isso; ou seja, em torno
de R$1.200,00 por ano, mais ou menos 5,5% do preço de um carro novo popular. Levando-se em conta
que um carro popular novo sofre uma depreciação de
20% em apenas um ano, ﬁca inviável a manutenção
de sistema tão caro quanto este.
Com toda a sinceridade, Sr. Presidente, considero que essa medida, apesar de louvável em seus
propósitos iniciais, será não só inócua, mas também
perversa. Inócua porque existem muitas dúvidas sobre a funcionalidade desses equipamentos no caso de
sua utilização maciça, isso porque a moderna indústria
automobilística exige maior grau de padronização das
peças e equipamentos para facilitar a manutenção e
reduzir custos. Contudo, essa mesma padronização
facilitaria enormemente a atividade dos criminosos,
o que reduziria sua eﬁcácia contra o crime. Por outro
lado, trata-se também de uma medida perversa, que
onera injustamente o consumidor, obrigando-o a pagar
mais caro pelo veículo e a contratar um serviço que
talvez não deseje.
A esse respeito, a própria Ordem dos Advogados do Brasil possui dúvidas quanto à legalidade da
medida. De acordo com o presidente da Comissão de
Direitos Humanos daquela Ordem, Rodrigo Martins,
existe até uma grande possibilidade de que a OAB
impetre na Justiça uma ação de inconstitucionalidade
contra essa resolução que, segundo ele, “estabelece
um procedimento de venda casada, proibido pelo art.
29 do Código de Defesa do Consumidor”.
Mas os problemas decorrentes dessa decisão não
param por aí. O Ministério Público Federal, na pessoa
do Procurador da República, Marcio Araújo, tentou resolver a questão pela via administrativa, recomendando
que o Contran anulasse a medida. Contudo, o órgão
se recusou a atender a solicitação. Dessa forma, o Mi-
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nistério Público Federal se viu obrigado a ajuizar ação
civil pública contra a União para que a Justiça Federal
declare nula a Resolução nº 245 do Contran.
Em decisão liminar, no dia 16 de abril de 2009, o
Juiz Federal Douglas Gonzales, da 7ª Vara Cível Federal de São Paulo, acatou o pedido do Ministério Público
Federal e decidiu pela nulidade do art. 1º, §1º, última
parte, da Resolução nº 245, de 2007, do Contran, que
obrigava a instalação compulsória de mecanismo de
rastreamento na frota de veículos nacional e importada
acoplado a um dispositivo antifurto.
Contudo, Sr. Presidente, a falta de discernimento
do Contran não parou nesse ponto. Insatisfeitos com
a decisão, resolveram a situação com um engodo em
substituição ao vernáculo, provavelmente produto de
alguma inteligência iluminada do Contran. A publicação da Resolução nº 329, de 14 de agosto de 2009, há
pouco mais de dois meses, substituía o termo “rastreador” por “localizador”. Funciona da mesma maneira.
Mudou a palavra, mas o intuito é o mesmo. E, assim,
voltava a obrigar os fabricantes de veículos a instalar
o equipamento com função de rastreamento.
Mais uma vez, a Justiça Federal foi obrigada a
agir em defesa da população brasileira contra essa
medida absurda. O pedido foi feito, outra vez, pelo Ministério Público Federal em São Paulo e o Juiz Federal
Douglas Gonzales, da 7ª Vara Cível Federal de São
Paulo, pela segunda vez, em decisão liminar, declarou
ilegal e nula a nova resolução.
Sr. Presidente, o Ministério Público foi informado pelas montadoras de que os equipamentos, uma
vez instalados, permitem o rastreamento de veículos,
independentemente da vontade do dono. Isso, segundo o Ministério Público, fere o art. 5º da Constituição,
que determina a inviolabilidade da intimidade e da
vida privada da pessoa. Além disso, abre inúmeras
possibilidades de invasão da privacidade do cidadão
e, em tempos de grampos ilegais – graças a Deus,
foi um tempo atrás pelo qual passamos –, dá espaço
para exorbitâncias.
O Procon de São Paulo, órgão de defesa do consumidor, também contesta a resolução do Contran, só
que por outro ângulo. Segundo o Procon, essa matéria
foge às atribuições do Conselho, restritas à defesa da
pessoa física e aos assuntos de trânsito, o que justiﬁca, por exemplo, a criação da obrigatoriedade de
instalação de freios ABS nos veículos ou de airbags,
mas não a de dispositivos antifurto.
No caso, a Resolução nº 245 busca a proteção
de bem material e, portanto, não se coaduna com as
responsabilidades do Contran, que teria exorbitado as
suas funções, segundo o Procon.
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Os procuradores da instituição estão estudando
qual a via jurídica mais adequada para uma ação contra
a resolução. Na visão do Procon, o Estado não pode
obrigar o cidadão a proteger seu próprio patrimônio.
Outra preocupação nesse sentido é com a segurança dos motoristas se a resolução for, de fato,
cumprida. De acordo com a Associação de Empresas
de Gerenciamento de Risco de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento, ou seja, das próprias empresas que prestam serviços de rastreamento, o uso
do sistema poderá aumentar o sequestro. É que o rastreador se presta, tão-somente, a ajudar a recuperar o
veículo após o furto. Como os ladrões não terão meios
de saber se o sistema está ou não ativado, poderão
passar a sequestrar os motoristas para evitar que eles
acionem bloqueadores, empresas de rastreamento e
as autoridades.
Em meio a toda essa polêmica, as montadoras
de veículos pediram mais prazo para instalar os rastreadores dos carros novos. A ideia das montadoras é
começar pelos veículos de maior valor, restringindo-se,
inicialmente, a 20% da produção nacional. Como se
vê, nem mesmo as montadoras estão seguras de que
a ideia seja boa e se acautelam em relação à adoção
da medida. Mais que isso, ao tempo em que acabamos
de atravessar uma das piores crises ﬁnanceiras mundiais, se não a pior de todas – aqui, Sr. Presidente, eu
gostaria de fazer referência à forma como o Governo
brasileiro conduziu essa crise sem precedentes –, o
Brasil ultrapassou esse “furacão” pela tangente e sai
na frente na retomada do crescimento, com o reconhecimento e a admiração global. No momento em que a
oferta de crédito retorna aos mesmos patamares anteriores, uma imposição ﬁnanceira e autoritária como
essa não pode prosperar.
Na tentativa de conter as demissões nas fábricas,
o Governo Federal reduziu o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) para o setor automotivo. Sem essa
medida, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), ocorreria
uma queda de 30% na venda de veículos no segundo
trimestre, o que resultaria em novas demissões. Novas
demissões signiﬁcam menos brasileiros ocupando postos de trabalho, ou seja, menos capital circulando no
mercado, uma reação em cadeia que em nada ajuda
no fortalecimento de uma economia.
Agora, vejamos, caso seja implementada, realmente, essa resolução do Contran, o custo ﬁnal do
automóvel sofrerá um acréscimo signiﬁcante, o que
resultará em grande redução na venda de carros novos no Brasil, levando-nos, novamente, àquela reação
em cadeia citada há pouco.
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Contudo, Sr. Presidente, creio que nos deveríamos empenhar em encontrar outra forma de auxiliar o
setor automotivo, porque a redução do IPI implica um
menor repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos Estados
(FPE) aos Municípios e aos Estados, já que o IPI é
um dos impostos que formam a receita compartilhada
entre Estados, União e Municípios.
De minha parte, Sr. Presidente, apresentei a esta
Casa o Projeto de Lei Complementar nº 593, de 2007,
com o objetivo de corrigir essa situação na origem, ou
seja, por meio de alteração da Lei Complementar nº
121, de 2006, mas esse projeto continua, desde 2007,
aguardando análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado.
Eu queria, aqui, fazer um apelo ao Senador Relator Almeida Lima, para que apressássemos a relatoria
desse Projeto nº 593, de minha autoria, para que fosse
encaminhado para discussão na CCJ, sob o competente
comando do Senador Demóstenes Torres, e para que
pudéssemos debater essa situação que afeta o setor
automotivo e os consumidores brasileiros.
O projeto que coloquei em discussão elimina a
obrigatoriedade de instalação de dispositivos antifurto
nos veículos novos. Essa proposta sana o problema da
imposição, pelo Estado, ao cidadão de adotar medidas
para proteger seu patrimônio, o que me parece ser
providência, no mínimo, exagerada. Estamos trocando a obrigatoriedade por facultar o direito do cidadão
brasileiro ou da cidadã brasileira de escolher se quer
ou não instalar o dispositivo.
Além disso, a nova redação sugerida no inciso
I do art. 7º da Lei Complementar nº 121, de 2006,
deixa ao Contran apenas a tarefa de especiﬁcar os
dispositivos antifurto. Isso evitará que o órgão caia na
tentação de exorbitar das suas atribuições, como fez
ao editar a Resolução nº 245, de 2007, que vem causando tanta celeuma.
Imagino que essa solução possa ser a mais simples, sem recursos à Justiça, para fazer as coisas retornarem aos seus lugares. Não me parece razoável
que o Estado, incapaz de garantir a segurança do cidadãos – uma atribuição sua, de caráter indelegável
–, queira impingir-lhes ônus adicionais aos impostos
que já pagam. Não satisfeito com isso, o Estado pretende ainda dizer aos cidadãos de que maneira devem
proteger seu patrimônio pessoal.
Espero, sinceramente, que nós, no Senado, possamos olhar com atenção para essa situação. Trata-se
de questão polêmica, envolvendo muitas partes, inclusive um grande número de cidadãos comuns que resolveram adquirir um veículo novo já a partir do segundo
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semestre deste ano. Penso que devemos agir antes
que seja tarde demais e que a confusão se instale.
Peço, portanto, que o projeto que apresentei seja
debatido, aperfeiçoado e votado com celeridade, para
que uma solução adequada seja encontrada para o
problema.
Sr. Presidente, peço um pouco mais de tempo
para dar entrada a um voto de aplauso.
Senador Mão Santa, na quinta-feira, em Teresina,
participei dos 20 anos do programa Piauí que Trabalha, programa que enaltece a capacidade produtiva
do Estado do Piauí. É um programa da TV Cidade
Verde, aﬁliada ao SBT no Estado do Piauí, tão bem
administrada e empreendida pelo Dr. Jesus Tajra e Jesus Filho. O programa mostra a riqueza, as vocações
de desenvolvimento do Estado do Piauí, o potencial
econômico do Estado do Piauí, construído pela gente
do Piauí, homens e mulheres, e também por aqueles
que vão para o Piauí – gaúchos, mineiros, paranaenses – explorar nosso cerrado, última fronteira agrícola
deste País.
Portanto, Sr. Presidente Osvaldo Sobrinho, quero, com este voto de aplauso, enaltecer toda a equipe
que faz o programa Piauí que Trabalha, na pessoa
principalmente do jornalista Elivaldo Barbosa, que
está lá desde o tempo em que o programa se chamava Piauí Rural. Como lema da TV Cidade Verde à boa
imagem do Piauí, ela se dedica a mostrar esse Piauí
próspero, de desenvolvimento, de potencial humano
e econômico muito grandes. Por isso, quero enaltecer
a equipe e esse grande jornalista. Na época, o Diretor
Lindenberg Leite o recrutou ainda como agrônomo.
Ele não era jornalista, mas queria fazer um programa
voltado ao setor primário do Estado do Piauí, e daí
nasceu para os outros segmentos, indústria, turismo,
comércio, abrangendo do micro empresário ao grande empreendedor. Então, ele foi buscar o agrônomo
Elivaldo Barbosa, que lá está até hoje.
Portanto, enalteço aqui a equipe formada por
César Riedel, Chico Lobo, Cleyton Riedel, Zé Lula,
Gelson Neto, Ely Lopes. Cumprimento, enﬁm, todos
que constroem a TV Cidade Verde, que faz o programa
Piauí que Trabalha, um dos pontos das comemorações
187 anos do Piauí.
Temos, sim, de enaltecer, comemorar e difundir
a história de muita luta, de muito trabalho e de muita
dignidade do nosso povo. No dia seguinte, a TV Cidade Verde promoveu um fórum de discussão e desenvolvimento, mostrando a capacidade dos pequenos
empreendedores, o talento empreendedor do Piauí,
o exemplo empresarial – aqui, o Senador Mão Santa
falou das indústrias que se instalaram no Estado do
Piauí durante esses anos, principalmente no seu go-
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verno, e que continuam a se instalar e a explorar o
potencial econômico do nosso Estado –, a capacidade
e o planejamento público, a parceria pública com os
empreendimentos, a visão geral de desenvolvimento
econômico do nosso Estado.
Então, esse foi o fórum. O programa Piauí que
Trabalha vem reﬂetir essa imagem grandiosa do Estado do Piauí.
Quero também registrar, Sr. Presidente, que, na
quinta-feira, ﬁzemos uma audiência pública pela primeira vez na história do Piauí. Fizemos uma audiência
pública da Comissão Mista de Orçamento na Assembleia Legislativa. Aqui, quero agradecer ao Presidente
Temístocles Filho, pois houve uma participação muito
grande de entidades de classe, de prefeitos municipais, de lideranças políticas. Foi um debate de mais
de quatro horas, tratando de projetos e de ideias, para
serem levados à discussão da bancada do Estado do
Piauí, para que se coloquem recursos para a implementação de projetos importantes. O Deputado Osmar
Júnior e eu dirigimos essa audiência pública, que foi
coberta de sucesso.
Faço esse registro por ter sido um ponto muito
importante, porque, nessa semana, pela primeira vez,
por meio de uma audiência, discutiram-se projetos para
o Estado do Piauí.
Quero agradecer a paciência ao Sr. Presidente
Osvaldo Sobrinho, um grande companheiro do PTB.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. João Vicente
Claudino, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Parabenizo V. Exª pelo belo pronunciamento que
faz em defesa da sua terra, em defesa da sua gente,
exponenciando as riquezas daquele Estado. Feliz o
Estado que tem homens que o defendem, a exemplo
de V. Exª e dos Senadores Mão Santa e Heráclito Fortes! Parabenizo-o. Tenho a certeza de que o seu povo
ﬁcará feliz por isso.
Antes de dar a palavra ao Senador Mão Santa,
farei a leitura do requerimento de autoria do Senador
Flávio Arns e outros Srs. Senadores.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.412, de 2009
(Senador Flávio Arns e outros Srs. Senadores)
Em aditamento ao requerimento no 1.085, de
2009, atendendo à programação da V Semana do
Senado Federal de Acessibilidade e Valorização da
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Pessoa com Deﬁciência, requeremos que o Período do Expediente, da Sessão do Plenário do dia 15
(quinze) de dezembro, seja dedicada à homenagem
do bicentenário de nascimento de Louis Braille, inventor do Sistema Braile de leitura e escrita para cegos,
que neste ano será o tema da comemoração. Por recomendação da União Mundial de Cegos (UMC), ente
opinativo da Organização das Nações Unidas (ONU)
para assuntos relacionados à falta de visão, em 2009
o bicentenário de Louis Braille será comemorado em
159 países. Cego desde os dois anos de idade devido
a um acidente doméstico, Louis Braille empregou sua
inteligência brilhante no desenvolvimento de um código de comunicação universal, perceptível ao tato, que
tornou possível ao cego o acesso à leitura e à escrita.
O sistema Braile é utilizado mundialmente como instrumento de leitura e alfabetização de cegos, tendo sido
implantado no País em 1850, sendo o Brasil o primeiro país da América Latina a utilizá-lo, além de possuir
o maior parque de impressão em Braille do subcontinente. O Braile é uma ferramenta que garante que as
pessoas cegas e com baixa visão tenham acesso à
igualdade e à liberdade universais, com a convicção
de que podem participar ativamente no futuro vibrante
do mundo, em todos os seus contextos.
Sala das sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB
– MT) – Em votação o Requerimento nº 1.085, de
2009, do Senador Flávio Arns e outros Senadores, e
o seu aditamento, que acaba de ser lido, solicitando a
realização de sessão especial destinada à comemoração do bicentenário de Louis Braille, no dia 15 de
dezembro próximo.
Em votação os requerimentos.
As Srªs e os Srs Senadores que os aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovados.
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Com a palavra, S. Exª o Senador da República
Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Osvaldo Sobrinho, que preside esta sessão, parlamentares na Casa, brasileiras e brasileiros aqui presentes
e que nos assistem pelo sistema de comunicação do
Senado.
Senador Osvaldo Sobrinho, queremos fazer nossas as palavras do Senador João Vicente em homenagem ao sistema de comunicação da TV Verdes Mares.
Os Tajras são uma família ilustre, empreendedora e
realizadora: Jesus, o pai; o ﬁlho, o José. É uma família empreendedora que está na comunicação servindo
ao Piauí há muitos anos. Há muitos e muitos anos a
maior emissora é a Pioneira, a Rádio Pioneira, hoje,
da Diocese, mas que teve a inteligência, o estoicismo
e o amor de Jesus Tajra, o patriarca da família. Ele
foi também Deputado Federal –extraordinário –, aqui,
representando com grandeza o Piauí. Hoje, ele é o
primeiro suplente de Heráclito Fortes, como V. Exª é
suplente. Mas é um empresário.
Quero fazer minhas as palavras que foram ditas
ao bom caráter, quer dizer, do repórter e jornalista
Elivaldo Barbosa, que faz a grandeza da empresa de
televisão Cidade Verde e que traduz a esperança do
Piauí de melhores dias.
Mas o que eu lamento é que o povo empreendedor e trabalhador do Piauí teve a infelicidade de ter um
governo do Partido dos Trabalhadores. Olha, enquanto
se falou aqui – e é consenso – que o serviço de comunicação busca a verdade, alicerçado num trabalho
honrado e honesto, o governo que se instalou, do PT,
é inspirado, sem dúvida nenhuma, no governo de Hitler. O governo de Hitler – o partido lá era nacionalista, nazista, dos trabalhadores da Alemanha, era o PT
de lá – aproveitou-se da comunicação na época. Só
quem tinha rádio e jornal era ele; o que dizia estava
dito. Então, o chefe da comunicação, Goebbles, dizia:
“Uma mentira repetida torna-se verdade”. Mas isso
naquele tempo, Osvaldo Sobrinho. Hoje, mostra que
esse pessoal... que a ignorância é audaciosa.
Alvin Tofﬂer, cientista, em 1980, fez um livro: A
terceira onda. O mundo teve a primeira onda, em que
se ﬁxou no campo. Foi a onda agrícola. Dez mil anos
de humanidade. Depois, tivemos a segunda onda, a
industrial. O povo passou a habitar as cidades, onde
estavam as indústrias, em busca do emprego ﬁxo. Hoje,
estaríamos vivendo, a partir de 1980, essa terceira
onda, da desmassiﬁcação da comunicação.
Então, Osvaldo Sobrinho, quem mente hoje tem
de ter coragem, porque não dá certo, porque houve
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uma desmassiﬁcação. A comunicação está aí, proliferou-se. São as rádios comunitárias, os telefones, os
portais, os blogs, o Twitter – que eu pensei até que
fosse um instrumento musical. Então, com a comunicação, não adianta mentir. É muita coragem, porque
ele é desmentido.
Então, o governante do Piauí, inspirado nisso,
começou a mentir, mentir, mentir... Eu nunca vi, na
minha vida, quem mentisse tanto. Fiz 67 anos agora
e nunca vi.
Aliás, num desses portais, lá de Batalha, o jornalista chamou o “Sr. Mentira” e disse: “Cadê as cinco hidrelétricas? Cadê a ZPE? Cadê os aeroportos
internacionais? A Ferrovia Parnaíba-Luís Correia? A
Ferrovia Parnaíba-Teresina?”. A mentira é de tal maneira... Eu queria apenas que vissem que aprendemos
com o povo. Os provérbios, a sabedoria popular, são
tão verdadeiros que a Bíblia é cheia deles. Eu nunca
vi um errar. Um que aprendi: “É mais fácil tapar o sol
com uma peneira do que esconder a verdade”. Outro:
“A mentira tem pernas curtas”. Aí o Governador lá pegou todos esses.
Então, tem aqui um portal. Ele compra, ﬁnancia.
O sistema de comunicação é pago pelo Governo. Mas,
olha, o Portal GP1 diz: “Museu do Vaqueiro de União
é uma piada, puro desperdício de dinheiro”. Quer dizer, a imprensa paga não vai... Ela precisa sobreviver.
O Governo não deixa, mas a inteligência, a terceira
onda explode a verdade. Está aqui o GP1. Olha o que
diz: “Museu do Vaqueiro de União é uma piada, puro
desperdício de dinheiro”.
Então, o Piauí já diz o seguinte: Governo “Dias
de mentira”. O nome do moço lá é Wellington Dias.
Então, escrevem nos muros, nos portais: Governo
“Dias de mentira”.
Olha, “em verdade, em verdade vos digo” – falava Cristo – “eu sou o caminho, a verdade e a vida”. A
verdade. É preciso saber que, aqui mesmo, as cassações que tivemos de Senadores foram porque mentiram. Isso é sério. Nixon, extraordinário presidente,
teve uma ação de política internacional muito louvável.
Richard Nixon paciﬁcou a Rússia. Ele, vamos dizer,
realizou uma política internacional louvável, aplaudida
por todo o mundo.
E nós queremos dizer que ele foi cassado porque
mentiu. Mandou espionar um partido adversário, tinha
as ﬁtas e disse que não tinha.
E Bill Clinton salvou-se porque disse a verdade.
Ele teve o escândalo com uma estagiária na Casa Branca. Mas na hora, na Comissão do Senado, quando foi
depor – está no livro dele Minha Vida –, ele deixou por
escrito: “Realmente, eu tive relações sexuais indevidas
com a estagiária”. Aí, os senadores baixaram a cabeça.
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Estavam certos de que iriam cassar Bill Clinton. Perguntaram por que ele nunca tinha dito. Ele disse que
era para não constranger a esposa, que quase foi presidente, e a ﬁlha. Então, isso é que ele não aprendem,
não estudam. Simplesmente, ele não mentiu na hora
de depor no Senado da República. Ele deu por escrito,
em duas linhas, que tinha praticado atos sexuais indevidos com a estagiária. Mas salvou-se, então.
Diz-se aqui:
No dia 29 de agosto de 2006, o Governador Wellington Dias” [por isso é que o povo
diz “Dias de mentira”, “Governo Dias de mentira”] esteve em União durante sua campanha
de reeleição e, naquela ocasião, assinou a ordem de serviços para a construção do ‘Museu
do Vaqueiro’. A solenidade ocorreu na sede
da Associação dos Vaqueiros. No momento
da assinatura, o governador [o Governo Dias
de Mentira] disse: ‘É com muita alegria que
neste momento dou o pontapé inicial para a
construção do Museu do Vaqueiro, este herói
sertanejo que merece toda a nossa atenção.
Quero dizer neste momento que no dia 29 de
agosto do ano que vem estarei aqui novamente
nesta querida cidade, para inaugurar o Museu
do Vaqueiro.’
Palavras do Governador Dias de mentira. Isso foi
na eleição, há quatro anos.
O Museu do Vaqueiro é uma piada” [está
aqui no blog do GP1]. Antes mesmo de a obra
ser construída, já estava sendo anunciada
como obra feita. Vejo o que foi divulgado durante a campanha política do candidato Zé
Barros (PT)no ano passado (...)
Isso foi para eleger o Prefeito. Ele elegeu. A mentira engana. Mas Abraham Lincoln, meu jovem, disse:
você pode enganar poucos por muito tempo, muitos
por muito tempo, mas nunca pode enganar todo mundo todo o tempo. E hoje está carimbado: Governo Dias
de mentira.
Seduc constrói Museu do Vaqueiro de
União... e por falar em cultura, o Governo tem
investido mesmo nessa área do município...
em 2007 foi construído o Museu do Vaqueiro
para homenagear essa ﬁgura típica da nossa
região... o Museu foi solicitado pela Associação
dos Vaqueiros de União e contou com o auxílio
de um unionense, professor José Barros...
O Museu do Vaqueiro está localizado na
PI-112 distante um km do centro de União;
no local podem ser encontradas peças raras,
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como o terno de couro usado por um vereador durante invasão do Congresso Nacional,
em 1987”. Informações extraídas do programa
eleitoral de PT União...”
Botaram no programa eleitoral. Olha como mentir
hoje está... Está morto.
Ainda sobre o Museu, no inicio deste
ano, a direção de uma Unidade Escolar da
rede estadual, de Teresina, trouxe uma caravana de alunos para conhecer o Museu, e o
que encontraram foi exatamente o que as fotos
mostram. Veja!
Meu amigo cinegraﬁsta, olha aí, com competência, e bote bem grande. Um quadro vale por dez mil
palavras. O Governador gastou o dinheiro do Governo
todo, da Nação. Mas a mentira tem pernas curtas. É
mais fácil tapar o sol com a peneira do que esconder
a verdade.
Está aqui hoje! Olha aqui os escombros. Francisco
Marques do GP1. Fotos. Foto, foto, a verdade. Então,
esse é o Governo “Dias da Mentira”, dias de mentira
do Piauí, do PT.
E outro. Aqui é outro jornalista, intelectual, tem
romances escritos, analista político, Toni Rodrigues:
“Wellington Dias quer se comparar ao mágico húngaro
Houdini”. Isso tem até um ﬁlme: “Harry Houdini é considerado o grande mestre do ilusionismo de todos os
tempos. Ele nasceu na Hungria em 1874 mas foi criado
nos EUA para onde sua família emigrou...”.
Fazia ilusionismo.
O governador do Piauí, bancário Wellington Dias, vive também seus dias de Houdini.
Ele se notabiliza mais e mais como um grande
ilusionista. Somente essa comparação pode
explicar a entrevista por ele concedida na data
de hoje...
Quer dizer, já está levando na gozação. Já caíram os dias de mentira. E é grande o cara, mas, devido ao adiantado da hora e temos que terminar. Mas
é só o Toni Rodrigues mostrando as mentiras que se
repetiram e que levaram o Governo ao ridículo: “Mais
fácil ainda é convencer os moradores da zona rural de
Cristalândia sobre a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Teresina. (...)”
Ele assegura que essa história de baixo Índice
de Desenvolvimento Humano do Piauí é conversa ﬁada. Ele diz que isso não tem não. IDH não é a única
conversa ﬁada: “Mais fácil é anunciar, em Dom Inocêncio, sobre a realização do aeroporto internacional
de Parnaíba.”
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Lá no sul, ele diz que tem o Internacional de Parnaíba; lá no litoral de Parnaíba, ele diz que está pronto
o do sul. O Piauí é longo, é comprido, e o pessoal acreditava, por isso que era chamado “Dias de Mentira”. Ele
vai no norte e diz que está fazendo no sul, e no sul ele
diz que é no norte. É comprido o Piauí, é longo, são
1.500 quilômetros. É do mar até a Bahia.

e Heráclito Fortes são três grandes Senadores que
enobrecem esse grande Estado.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

Coisas inexistentes? Nem tanto. Existem na fértil imaginação do governador dos
piauienses. Passam a existir também para
grande parte das pessoas que o escutam falar, que leem suas entrevistas, que assistem
suas aparições na tevê e que ﬁcam diante dos
seus palanques contumazes.
Mas não existem para os padres da Paróquia de São Francisco do Piauí. Na semana
passada eles divulgaram uma carta intitulada
“Dias de Mentira” em que acusam o governador de mentir sobre obras realizadas naquele
município. O governo aﬁrma que fez obras de
abastecimento d’água.
Os padres dizem que o sistema foi patrocinado pela Paróquia e que o governo não
entrou com absolutamente nada. De quebra,
advertem para a capacidade imaginativa de
Sua Excelência e o engodo constituído pela
propaganda oﬁcial.
Essas pesquisas, de tão exageradas,
estão caindo no ridículo.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao Programa
“Piauí que Trabalha”, a TV Cidade Verde e ao Jornalista Elivaldo Barbosa.

Eles fazem pesquisas pagas, que é o tal. Estão
caindo. Ele ainda goza aqui, o Toni: por que não boto
logo a unanimidade? O Governador também fala sobre candidatura. Diz que se tivesse, seria novamente.
Então, ainda bem.
É o seguinte: nós lamentamos, mas ﬁca ao povo
do Piauí e do Brasil aquela que foi a maior construção
da civilização, a democracia. E a democracia nos garante alternância do poder. E é desta esperança que o
povo do Piauí vive: a esperança de mudarmos o poder
do PT, no nosso Estado, para que possamos cantar
novamente que o povo é o poder, e o povo não aceita
mentirosos no poder.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Parabéns a V. Exª pelo seu pronunciamento. Aliás,
o Piauí, hoje, é o Estado que é cantado e decantado
aqui, porque V. Exª, antes, o Senador João Claudino

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.413, DE 2009

Justiﬁcação
O Programa “Piauí que Trabalha” estreou na TV
Cidade Verde, no Piauí, há 20 anos. Um programa
ousado que tinha como objetivo mostrar o Piauí por
meio de suas potencialidades naturais e experiências
produtivas no campo.
Este Voto de Aplauso se faz necessário, Sr. Presidente e nobres colegas, devido à importância que o
programa tem, no sentido de que mostrar lugares, às
vezes desconhecidos, com suas riquezas naturais e
as belezas que tanto encantam pessoas que vêm de
outros países para conhecer e que os próprios brasileiros ignoram, ou por falta de conhecimento, ou por
falta de oportunidade, buscando sempre apresentar o
que de mais belo existe em nosso Estado.
Passou a constituir um verdadeiro documento
da história econômica e social do nosso Estado. Um
programa formado por uma equipe sempre estimulada
a ir mais longe. Ajudou a mostrar a fauna, a ﬂora, as
pessoas interioranas, sua diversidade de costumes e
a força empreendedora do piauiense.
Por estas razões, o Programa “Piauí que Trabalha”, da TV Cidade Verde, na pessoa do jornalista Elivaldo Barbosa, torna-se merecedor desta homenagem.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2009. – Senador João Vicente Claudino.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB
– MT) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 839 a
847, 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.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB
– MT) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 475, DE 2009
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, para indicar hipóteses
de ação penal pública incondicionada à
representação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 225 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 225. ............................................. ..
Parágrafo único. Procede-se, entretanto,
mediante ação penal pública incondicionada,
se a vítima for menor de 18 (dezoito) anos ou
pessoa vulnerável, se do crime resultar lesão
corporal grave ou morte, ou se o autor for ascendente, padastro, madrasta, colateral até o
3º grau, tutor, curador ou pessoa com a qual a
vitima convive sob o mesmo teto.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, que alterou o Código Penal (CP), contém vários equívocos.
Primeiramente, imprimiu alterações no art. 225
do CP que induzem ao entendimento de que a ação
penal referente ao crime de estupro, que passou a
abranger o atentado violento ao pudor, dependerá de
representação. Esse artigo passou a determinar que a
ação penal é condicionada à representação, nos crimes
deﬁnidos nos Capítulos I e II do Título VI, ressalvando,
no seu parágrafo único, que se procede mediante ação
penal pública incondicionada se a vítima é menor de
18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.
Desse modo, se alguém cometer estupro contra
pessoa maior de dezoito anos e da violência empregada resultar lesão grave, não havendo representação, o

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

criminoso poderá ﬁcar impune. Igualmente, se resultar morte e a pessoa ofendida não tiver ninguém para
fazer a representação, o criminoso poderá continuar
impune, o que se mostra verdadeiro absurdo.
Entendemos, ademais, que, de acordo com a anterior previsão do art. 223 do CP (ora revogado), em
se tratando de crimes contra os costumes qualiﬁcados
pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, a
ação penal era pública incondicionada, devido a uma
interpretação sistemática com o antigo art. 225 do CP.
Este artigo dispunha que, “nos crimes deﬁnidos nos
capítulos anteriores, somente se [procedia] mediante
queixa”. Os crimes constantes do referido art. 223 estavam fora dos capítulos anteriores, de modo que não
eram alcançados pela norma de exceção, mas pela
regra geral estabelecida no art. 100, caput, do CP, que
determina que a ação penal é pública, salvo quando a
lei expressamente a declara privativa do ofendido.
Percebemos, também, que a citada Lei nº 12.015,
de 2009, não determinou, no art. 225 do CP, que a
ação penal seja incondicionada quando o autor for ascendente, padastro, madrasta, colateral até o 3º grau,
tutor, curador ou pessoa com a qual a vítima conviva
sob o mesmo teto. Destaque-se que, anteriormente,
esse artigo determinava que a ação penal fosse incondicionada, nos casos de crimes cometidos com abuso
de pátrio poder ou da qualidade de padastro, tutor ou
curador, por sua especial gravidade.
Cumpre salientar que, segundo Jeferson Drezett, coordenador de estudo de 2008, da Secretaria
de Saúde do Estado de São Paulo, intitulado “Pedoﬁlia
em casa”, de 80% a 85% dos abusos sexuais contra
criança ocorrem no núcleo familiar, sendo que entre
30% e 40% dos autores são pais ou padrastos.
Dessa forma, conclamamos os ilustres Pares
para aprovação deste projeto, que, transformado em
lei, certamente corrigirá os equívocos provocados pela
Lei nº 12.015, de 2009, no Código Penal.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o deﬁna.
Não há pena sem prévia cominação legal. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)
Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela
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a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)
Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer
modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11-7-1984)
CAPÍTULO IV
Disposições Gerais
Art. 225. Nos crimes deﬁnidos nos Capítulos I e II
deste Título, procede-se mediante ação penal pública
condicionada à representação. (Redação dada pela
Lei nº 12.015, de 2009)
Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante
ação penal pública incondicionada se a vítima é menor
de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável. (Incluído
pela Lei nº 12.015, de 2009)
LEI Nº 12.015, DE 7 DE AGOSTO DE 2009
Altera o Título VI da Parte Especial do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, e o art. 1º da Lei no
8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe
sobre os crimes hediondos, nos termos do
inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal e revoga a Lei no 2.252, de 1º de julho de
1954, que trata de corrupção de menores.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei altera o Título VI da Parte Especial
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de
julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do inciso XLIII do art. 5º da Constituição
Federal.
Art. 2º O Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“TÍTULO VI
Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual
Estupro
Art. 213. Constranger alguém, mediante
violência ou grave ameaça, a ter conjunção
carnal ou a praticar ou permitir que com ele
se pratique outro ato libidinoso:
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez)
anos.
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal
de natureza grave ou se a vítima é menor de
18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:
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Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze)
anos.
§ 2º Se da conduta resulta morte:
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.” (NR)
“Violação sexual mediante fraude
Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante
fraude ou outro meio que impeça ou diﬁculte a
livre manifestação de vontade da vítima:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos.
Parágrafo único. Se o crime é cometido com o ﬁm de obter vantagem econômica,
aplica-se também multa.” (NR)
“Assédio sexual
Art. 216-A ..............................................
§ 2º A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos.”
(NR)
“CAPÍTULO II
Dos Crimes Sexuais Contra Vulnerável
Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos.
Parágrafo único. (VETADO).” (NR)
“Ação penal
Art. 225. Nos crimes deﬁnidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante
ação penal pública condicionada à representação.
Parágrafo único.Procede-se, entretanto,
mediante ação penal pública incondicionada
se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou
pessoa vulnerável.” (NR)
Art. 7º Revogam-se os arts. 214, 216, 223, 224
e 232 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, e a Lei nº 2.252, de 1º de julho
de 1954.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB
– MT) – As propostas de Emenda à Constituição que
acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes
dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – O Sr. Senador Flexa Ribeiro enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do
Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
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 “Ex-ministro do Supremo
pede decisão rápida”, publicada pelo jornal O Estado
de São Paulo de 01 de setembro de 2009.
A matéria destaca que a censura ao jornal O
Estado de São Paulo completou ontem um mês, sem
previsão de quando poderá ser efetivamente revogada. Segundo o ex-ministro do STF, Supremo Tribunal
Federal, Carlos Velloso o “atraso não é normal”. Essa
morosidade excessiva é incomum para medidas desse
tipo. “O mandado de segurança deve obedecer a uma
tramitação rápida porque é preferencial”.
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.)
ESTADO SOB CENSURA HÁ 32 DIAS
Liminar do Tribunal de Justiça do DF
em ação movida por Fernando Sarney proíbe o jornal de publicar dados sobre a investigação da PF acerca de negócios do
empresário, evitando assim que o Etado
divulgue reportagens já apuradas sobre
o caso
EX-MINISTRO DO SUPREMO
PEDE DECISÃO MAIS RÁPIDA
(Carlos Velloso considera !incomum”
demora na derrubada de censura)
A censura ao Estado completou ontem um mês,
sem previsão de quando poderá ser efetivamente revogada. ‘Não me parece normal esse atraso’, avalia
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Carlos Velloso, ex-ministro presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e ex-presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). ‘Essa morosidade excessiva
é incomum para medidas desse tipo. O mandado de
segurança deve obedecer a uma tramitação rápida
porque é preferencial.’
Contra o decreto judicial que o proíbe de divulgar
reportagens sobre Fernando Sarney, ﬁlho do presidente
do Senado, José Sarney (PMDB-AP), o Estado ingressou com três medidas, duas exceções de suspeição
do desembargador Dácio Vieira e um mandado de
segurança – todas apresentadas na primeira semana
de agosto. Até agora o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal não pôs um ﬁm à demanda.
‘Sem conhecer os autos, estou achando que essa
lentidão está realmente excessiva’, alerta Velloso. ‘Isso
não costuma ser comum. Está nos regimentos dos tribunais e nos códigos que o mandado de segurança
tem sempre preferência.’
O ex-ministro alerta que ‘o mandado é um remédio constitucional, assim como o habeas corpus,
porque trata de garantias previstas na Carta’. ‘Deve
receber tramitação mais rápida, preferencial a outros
processos. Mandados entram em pauta em primeiro
lugar. Os regimentos dos tribunais e os códigos consagram a preferência para o julgamento dessas ações
constitucionais.’
Luiz Flávio Borges D?Urso, presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)/São Paulo, considera
que o direito está com a parte, mas o Judiciário demora
para reconhecer esse direito. ‘É essa situação que o
Estado experimenta, algo atípico. Quando a proibição
cair certamente já terá causado prejuízos irreparáveis,
não apenas ao jornal como à cidadania.’
‘É um absurdo, trata-se de uma questão de preservação da democracia’, avalia o advogado criminalista Mário de Oliveira Filho. ‘Não estamos cuidando
aqui da liberdade individual de alguém, de uma única
pessoa, estamos tratando da liberdade de todo o povo
brasileiro que a liberdade de imprensa alcança.’
Oliveira Filho ressalta que ‘com um habeas corpus busca-se celeridade da Justiça em defesa e em
nome de alguém, mas neste episódio a causa é da
população de um País inteiro’. O advogado repudia
a demora da Justiça. ‘O Estadão não está buscando
algo em benefício próprio, não pede concessão de privilégio. Procura simplesmente resguardar o interesse
público da população que tem pleno direito de saber
aquilo que acontece de bom e de podre no País. Há
um notório interesse público na causa, que se sobrepõe ao particular.’
‘O que é estranho é a incompatibilidade da pressa
de uma liminar que restringe valor constitucional tão
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importante como a liberdade de imprensa e que gera
sentimento de orfandade da norma jurídica’, observa
Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, presidente
da Associação Juízes para a Democraica.
‘O Judiciário tem que ter a sensibilidade de perceber a repercussão na sociedade um determinado
caso e dar a agilidade necessária para tomada ﬁnal da
decisão, qualquer que seja ela’, prega Ricardo de Castro Nascimento, presidente da Associação dos Juízes
Federais em Sâo Paulo. ‘Vejo com ceticismo aqueles
que entendem que os processos são como uma ﬁla
bancária que tem que ser julgados em ordem necessariamente cronológica.’” – Fausto Macedo.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, dia 21, 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
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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
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
13.10.2009)
Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de:
17.09.2009)
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
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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.
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.
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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
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.
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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 96A, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 96A, de 2003 (nº 277/2008, Substitutivo da
Câmara), que acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
para reduzir, anualmente, a partir do exercício
de 2009, o percentual da Desvinculação de
Receitas da União incidente sobre os recursos
destinados à manutenção e desenvolvimento
do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal; dá nova redação aos incisos
I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete
anos e ampliar a abrangência dos programas
suplementares para todas as etapas da educação básica; e dá nova redação ao § 4º do
art. 211, ao § 3º do art. 212 e ao caput do art.
214, acrescentando-lhe inciso VI.(DRU).
Parecer favorável, sob nº 1.756, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia.
13
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.
14
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
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dispositivos referentes aos direitos da personalidade e à constituição de uma fundação).
15
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.
16
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.
17
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
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(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.
18
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.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (no 1.282/2003,
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Leitão), que acrescenta parágrafo ao art. 1.050
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil (dispensa a citação
pessoal do embargado para responder à petição inicial, exceto quando não houver constituído advogado).
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 19, de 2005 (no 1.683/2003,
na Casa de origem, do Deputado Fernando
Gabeira), que dispõe sobre a criação do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas
Cagarras.
Pareceres sob nºs 1.571 e 1.572, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Patrícia Saboya, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relatora ad
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que
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passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo).
21
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.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 72, de
2006 (no 4.127/2004, na Casa de origem,
do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame), que altera
o art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil, incluindo
como sujeitas ao procedimento sumário as
causas relativas à revogação de doação.
23
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.
24
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
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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.
25
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.
26
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.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000,
na Casa de origem, do Deputado José Carlos
Elias), que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas
escolas públicas de educação básica.
Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009,
das Comissões
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– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável ao Projeto, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que
oferece.
28
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.
29
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.
30
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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31
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.
32
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.
33
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.
34
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.
35
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.
36
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.

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

37
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.
38
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.
39
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.
40
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).
41
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.
42
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.
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.
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44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 196, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 196, de 2008 (nº 34/2007,
na Casa de origem, do Deputado Cassio Taniguchi), que altera os arts. 32 e 33 da Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001, que dispõe
sobre o Estatuto da Cidade (incentivos para
construções ecologicamente sustentáveis).
Parecer sob nº 1.304, de 2009, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relatora: Senadora Marina Silva, favorável, com a Emenda nº
1-CMA, que apresenta.
45
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.
46
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.
47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
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48
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 397, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 397, de 2009 (nº
792/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre a República Federativa do Brasil e a
República do Panamá, celebrado em Brasília,
em 25 de maio de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.732, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Heráclito Fortes.
49
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 480, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 480, de 2009 (nº
20/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Adoção de Emendas à Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimos, de 1979, adotadas por meio da
Resolução MSC. 155(78) do Comitê de Segurança Marítima da Organização Marítima
Internacional.
50
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 508, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 508, de 2009 (nº
1.051/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Nicarágua sobre o Exercício
de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado em Manágua, em 8 de agosto de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.734, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Inácio Arruda.
51
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 531, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 531, de 2009 (nº
1.353/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos
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Estados Unidos da América para Programas
Educacionais e de Intercâmbio Cultural, celebrado em Brasília, em 27 de maio de 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.735, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Fernando Collor.
52
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 657, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 657, de 2009 (nº 46/2007,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Cooperação entre a República
Federativa do Brasil e a República Islâmica do
Paquistão sobre Cooperação no Combate à
Produção, Consumo e Tráﬁco Ilícito de Drogas
e Substâncias Psicotrópicas, assinado em Brasília, em 29 de novembro de 2004.
Parecer favorável, sob nº 1.736, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
53
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.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 7, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 382, de 2003, de autoria do Senador
Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre o percentual
dos cargos e empregos públicos para as pessoas
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portadoras de necessidades especiais e os critérios de sua admissão, nos termos do inciso VIII
do artigo 37 da Constituição Federal.
Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta;
– de Assuntos Sociais (em audiência nos
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Relator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, favorável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Substitutivo), que oferece.
55
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.
56
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.
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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.
58
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.
59
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 411, 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 encaminha-
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mento 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.
60
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.
61
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.
62
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.
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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.
64
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.
65
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.
66
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.
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67
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).
68
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).
69
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)
70
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).
71
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).
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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).
73
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).
74
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).
75
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
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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).
76
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).
77
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).
78
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.
79
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.
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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.
81
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).
82
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).
83
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.
84
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
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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).
85
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).
86
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).
87
REQUERIMENTO Nº 1.333, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.333, de 2009, do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2005,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 46 e
361, de 2003, que já se encontram apensados, por regularem a mesma matéria (tabela
do imposto de renda).
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Não havendo mais nada a tratar, em nome de
Deus, declaro encerrada esta sessão do Senado da
República do Brasil.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 36
minutos.)
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Ata da 186ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 21 de outubro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Marconi Perillo, Mão Santa, César Borges, Sadi Cassol,
Flávio Torres, Romeu Tuma, Augusto Botelho, Sérgio Zambiasi, João Pedro e José Nery
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerrase às 21 horas e 36 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, 14 horas, 21 de outubro de 2009, estamos no
Senado da República do Brasil. Esta é a 186ª sessão
deliberativa ordinária.
Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.414, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 255,
inciso II, alínea c, item 12 que o Projeto de
Lei do Senado nº 277, de 2007, que “Acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei nº.
9.394, de 20 de dezembro de 1996 para deﬁnir condições de qualidade da oferta de
educação escolar para crianças de cinco
e seis anos de idade” seja submetido também à apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Justiﬁcação
O Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2007, de
autoria do ilustre senador Flávio Arns, intenta acrescentar parágrafo único ao art. 4º da Lei nº. 9.394, de
20 de dezembro de 1996 para deﬁnir condições de
qualidade da oferta de educação escolar para crianças de cinco e seis anos de idade. A matéria foi distribuída às Comissões de Educação e de Assuntos
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Sociais que opinaram pela sua aprovação na forma
de Substitutivo.
O projeto obriga as escolas de ensino infantil e
primeiro ano do ensino fundamental a estabelecer a
quantidade máxima de aluno por turma, e as turmas
com alunos de cinco e seis anos de idade terão, no
máximo, trinta aluno, e deverão contar com dois professores regentes, ou um professor regente quanto
forem formadas por até dezoito alunos.
Entretanto, em que pese à boa intenção do autor,
entendemos que esta proposição deva ser analisada
pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no
âmbito da sua Subcomissão de Assuntos Municipais
para que sejam dimensionados os seus efeitos nas
contas municipais.
Conforme avaliação técnica da Confederação
Nacional de Municípios (CNM), o PLS 277, de 2007
sobrecarrega as ﬁnanças municipais obrigando o
gestor público a promover a contratação de mais
professores para atender a exigência do projeto, e
em função disso, os municípios terão um substancial
acréscimo na sua folha de pagamento, que somados
com o impacto proporcionado pela Lei nº 11.738/2008
(Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério), ocasionaria um impacto ﬁnanceiro signiﬁcativo nos municípios brasileiros.
Sala das Sessões, em 14 de outubro de 2009. –
Senador Sérgio Zambiasi.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido será publicado e,
posteriormente, incluído em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
requerimentos que acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do art. 216,
III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.417, DE 2009
Requeiro Voto de Aplauso ao Ex-Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, pela publicação do artigo intitulado
“Petróleo Novamente”, publicado no jornal
O Popular em 4 de outubro de 2009.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso ao ExPresidente da República Fernando Henrique Cardoso,
pelo artigo intitulado “Petróleo Novamente”, publicado
no jornal O Popular em 4 de outubro de 2009
Requeiro, mais, que este Voto de Aplauso seja
encaminhado ao Ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso e à redação do jornal.
Justiﬁcação
Em artigo sob o título “Petróleo Novamente”, Fernando Henrique Cardoso traz importante contribuição
para o tema da exploração do petróleo da camada do
Pré-Sal e da criação da Petro-Sal e de um fundo soberano para gerir os recursos. Questiona o Ex-Presidente
a mudança do regime de exploração do petróleo e concita à sociedade e o Congresso à discussão.
Assinala Fernando Henrique Cardoso que a Lei
do Petróleo, de 1997, preservou o monopólio da União
sobre o subsolo, mas autorizou a concessão da exploração, distribuição, reﬁno e transporte do petróleo
e seus derivados a empresas privadas, além da Petrobrás, que detinha, antes, a exclusividade das operações nessas áreas.
Para regular o setor, foi criada a Agência Nacional do Petróleo, e, como órgão de assessoramento à
Presidência da República, o Conselho Nacional de
Política Energética – CNPE. A experiência de mais de
dez anos desse modelo é exitosa e levou a produção
brasileira de 683 mil barris em 1993 a 2 milhões em
2009, com um salto substancial até 2002.
Da mesma forma, em 1999, a União recebeu 2
bilhões de reais em royalties e participações especiais,
o que, em 2007, saltou para 17 bilhões de reais. Portanto, questiona o autor se há a necessidade de mudança
do regime de exploração. Concorda, entretanto, com
a criação do Fundo Soberano, porque seria uma forma de evitar a valorização excessiva do Real e gastos
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excessivos que impedissem as futuras gerações de se
beneﬁciarem da riqueza natural do Pré-Sal.
O melhor, continua o autor, é seguir o modelo da
Noruega e colocar nas mãos do Tesouro Nacional e
do Banco Central a gestão do Fundo Soberano, com
a previsão do destino das verbas e a devida prestação
de contas ao TCU. Todavia, a proposta do Governo vai
em sentido oposto ao criar um conselho nomeado pelo
Presidente da República, submetido ao Poder Executivo e sem regras claras.
A Petro-Sal, por sua vez, estará diretamente
subordinada ao Ministério de Minas Energia e correrá o risco de politização, porque será o Ministério
que escolherá a diretoria da nova empresa, além de
indicar o Conselho Nacional de Política Energética,
áreas nas quais se aplicará o regime de partilha. O
excesso de poder do Ministério reduzirá ao mínimo o
papel da ANP.
Nesse contexto, arremata o Ex-Presidente, a
Petrobrás, à qual se reserva 30% de participação em
qualquer consórcio, pode ser forçada a fazer investimentos inconvenientes. Assim, são favorecidas as
relações privilegiadas entre fornecedores e a estatal,
em detrimento da participação privada. Quanto à partilha, haverá menos incentivo à eﬁciência, porque os
custos da operação serão ressarcidos pelo Governo, e
este também ﬁcará responsável pela comercialização
dos barris, mais um ponto sujeito a imbróglios político
– empresariais.
Sala das Sessões, – Senador Marconi Perillo,
1º Vice-Presidente do Senado Federal.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento Interno, o
requerimento será despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.418, DE 2009
Requer voto de pesar à antropóloga
Luiza Garnelo, organizadora, com Gilda
Barreto Baré, do livro bilíngue (Português
e Baniwa) Comidas Tradicionais Indígenas do
Alto Rio Negro às comunidades indígenas femininas de São Gabriel da Cachoeira/AM.
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, voto de aplauso à antropóloga Luiza
Garnelo, organizadora, com Gilda Barreto Baré, do livro
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bilíngue (Português e Baniwa) Comidas Tradicionais
Indígenas do Alto Rio Negro às comunidades indígenas femininas de São Gabriel da Cachoeira /AM.
Requeiro, também, que este voto seja levado ao
conhecimento da Socióloga e, por seu intermédio, a
Gilda Barreto Baré, e às comunidades indígenas de
São Gabriel da Cachoeira, bem como ao Instituto Socioambiental.
Justiﬁcação
Com base em pesquisa realizada de 2005 a 2007,
por pesquisadores e lideranças femininas indígenas,
acaba de ser publicada obra de consulta de grande
valor, reunindo receitas de comidas criadas pelas mulheres indígenas do Alto Rio Negro. Além das receitas,
ricamente ilustradas, o texto é relevante como levantamento dos costumes dessas populações.
Da publicação, constam receitas de iguarias de
grande valor nutritivo, como quinapira de peixe, cozido
de paca, mingau de banana madura e caribe de massoca temperada com pimenta jiquitaia.
A relevância do livro mede-se também pelo testemunho, no prefácio, da antropóloga Luiza Garnelo.
Ali ela explica que a escolha do tema decorre de forte
demanda das mulheres indígenas da região de São
Gabriel da Cachoeira, preocupadas com o elevado
preço dos alimentos.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.419, DE 2009
Requer voto de aplauso ao povo de
Boca do Acre/AM, pelo transcurso do aniversário de sua criação.
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto De Aplauso ao povo de Boca
do Acre/AM, pelo transcurso, dia 22 de outubro, do
aniversário de sua criação.
Requeiro, também, que este voto seja levado
ao conhecimento da Prefeita de Boca do Acre, Srª
Maria das Dores Munhoz e, por seu intermediário, ao
Presidente e membros da Câmara de Vereadores, ao
Poder Judiciário local e, principalmente, à população
do Município.
Justiﬁcação
Com 21 mil, habitantes, Boca do Acre é um dos
mais prósperos municípios do Amazonas. A data sugere aplausos, pelo que formalizo este requerimento em
homenagem ao seu nobre povo. O nome do município
decorre de sua localização geográﬁca, na embocadura
do rio Acre sobre o rio Purus.
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A cidade, hoje conduzida pela Prefeita Maria das
Dores Munhoz, nasceu à época em que aportou na
conﬂuência dos rios Acre e Purus o navio Anajás, da
Companhia de Navegação do Rio Amazonas, comandado pelo piloto Carepa. Os passageiros eram, em
sua maioria, cearenses, e integravam uma expedição,
dirigida pelo Comendador João Gabriel e Melo, que,
antes, obtivera êxito na exploração de borracha nos
seringais do baixo Purus. A expedição destinava-se
a colonizar a área e dela resultou a criação de Boca
do Acre, por decreto estadual de 22 de setembro de
1890.
Em 22-10-1890, pelo Decreto Estadual nº 67,
são criados município e comarca, com a denominação
de Antimari. Em 10-4-1891, pela Lei nº 95, foi criada
a comarca do município. Em 28-1-1895, pela Lei Estadual nº 110, são extintos o município e a comarca.
Em 15-5-1897, pela Lei Estadual nº 166, ambos são
estabelecidos, mas com nova denominação.
Floriano Peixoto, veriﬁcando-se a sua reinstalação a 1º de agosto do mesmo ano. Em 18-9-1902,
pela Lei Municipal nº 8, é criado o distrito de Boca
do Acre. Em 5-11-1921, pela Lei Estadual nº 1.126 é
suprimida novamente a Comarca de Floriano Peixoto.
Em 4-1-1926, pela Lei Estadual nº 1.233, é restaurada a Comarca de Floriano Peixoto. Em 02.05.1934,
pelo Ato nº 3.462, a sede do município é transferida
para o distrito Boca do Acre, que recebeu a categoria de vila. Em 31-3-1938, pelo Decreto-Lei Estadual nº 68, o Município de Floriano Peixoto passa
a denominar-se Santa Maria da Boca do Acre. Em
virtude do Decreto-Lei nº 176, de 1º de dezembro
do mesmo ano, que ﬁxou o quadro territorial do Estado. Em 1943, o município e o Distrito de Santa
Maria da Boca do Acre passaram a denominar-se
Boca do Acre.
A partir de hoje e até amanhã, em comemoração
ao aniversário do Município, realiza-se ali o já tradicional
“Festival da Canção Inédita do Purus-FECAP”.
O Festival é iniciativa vitoriosa. Nasceu de uma
idéia de Ecivaldo Nascimento e, graças ao apoio de
Cleudo Melo, das autoridades locais e da população,
transformou-se em festa cultural de grande êxito na
região.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência encaminhará os votos de aplauso solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 476, DE 2009
Acrescenta art. 20-A à Lei nº 8.742, de
7 de dezembro de 1993, para conceder abono anual aos beneﬁciários do benefício da
prestação continuada concedido pela assistência social e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 20-A:
“Art. 20-A. Aos beneﬁciados pelo benefício de prestação continuada da assistência
social será concedido, anualmente, um abono
equivalente ao valor do benefício mensal recebido no mês de dezembro de cada ano.
§ 1º O abono anual será calculado e
pago, no que couber, nos mesmos moldes e
períodos anuais de pagamento da Gratiﬁcação
Natalina concedida aos empregados.
§ 2º Para o beneﬁciário que tiver o benefício concedido no decorrer do ano, o valor do
abono será calculado proporcionalmente ao
número de meses ou período superior a quinze
dias em que tiver recebido o benefício.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do
exercício ﬁnanceiro seguinte ao de sua publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, foi
recebida como um avanço extraordinário nas políticas
sociais do País, ainda no Governo Itamar Franco. Representava a vitória decorrente de lutas que os defensores da cidadania vinham travando há anos para dar
aos idosos sem renda e aos portadores de deﬁciência,
na mesma condição de insuﬁciência econômica, um
salário mínimo mensal, capaz de retirá-los da miséria
e incluí-los como efetivos membros de uma sociedade que, diga-se de passagem, continua apresentando
elevados índices de desigualdade.
A importância social que esse benefício adquiriu, por outro lado, pode ser visualizada em números.
Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social
(AEPS), de 2007, os benefícios de amparo assistencial
ativos chegavam, naquele ano, ao total de 2.699.494,
sendo que os beneﬁciários em razão de deﬁciência
eram 1.393.527, e os idosos, 1.305.967.
A legislação assistencial, além disso, é muito
criteriosa e minuciosa no que se refere aos possíveis beneﬁciários, o que diminui, em grande medida,
a possibilidade de concessão de benefícios indevidos e de fraudes, não sendo o benefício de prestação continuada acumulável com outros benefícios
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da previdência social. Desse modo, cobre-se uma
lacuna na seguridade social e procura-se atender ao
princípio da universalidade de cobertura, inscrito na
Constituição Federal.
Esse benefício liberta o ser humano da ﬁlantropia
individual e acaba revertendo em favor de inúmeros
outros seres humanos que gravitam em torno do círculo
familiar. É fator de união nas famílias, com efeitos econômicos, sociais e culturais facilmente reconhecíveis.
Ainda mais, leva renda a regiões nas quais muitos vivem
apenas do seu trabalho manual ou extrativo, que gera
frutos, mas não permite, no mais das vezes, o acesso
ao comércio e a outros bens necessários à subsistência, como remédios e utilidades domésticas.
Desnecessário teorizar excessivamente sobre
os avanços doutrinários que serviram de substrato
para a defesa desse benefício que é talvez o mais
humanitário de todos. É o reconhecimento de que o
Estado e a sociedade não foram justos e igualitários
desde os primórdios da constituição desses entes. É
o reconhecimento de que o benefício concedido a um
acaba revertendo em benefício de todos, com redução dos níveis de miséria visível, violência, epidemias
e endemias.
Nossa proposição está centrada na concessão
de um abono anual, semelhante à Gratiﬁcação Natalina (ou 13º salário) para os beneﬁciários de prestação continuada da assistência social. Ocorre que,
ao ﬁnal do ano, há um aumento signiﬁcativo das necessidades familiares, com um verdadeiro momento
de realização de sonhos e planejamento para cobertura das demandas que o ano vindouro certamente
apresentará.
Além do bombardeio publicitário das festas natalinas, que frustra aqueles de pouca renda, nota-se
que muitos comerciantes aumentam o preço de seus
produtos, até em função da concessão da gratiﬁcação natalina a seus empregados. E os beneﬁciários
da assistência social acabam tendo uma perda real
de renda nesse período.
É preciso, portanto, colocá-los em situação de
equilíbrio econômico e social em relação aos demais
cidadãos, que possuem renda e podem consumir. Isso
servirá também para reduzir a mendicância que, nesse período natalino, aumenta signiﬁcativamente. Essa
é a utilidade moral, social e econômica que cerca a
concessão do abono proposto.
Pelas razões expostas, estamos convencidos de
que a iniciativa merecerá o acolhimento e os aperfeiçoamentos que se ﬁzerem necessários por parte dos
ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, – Senador Expedito Júnior.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993.
....................................................................................
Art. 20. O benefício de prestação continuada é
a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa
portadora de deﬁciência e ao idoso com 70 (setenta)
anos ou mais e que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção e nem de tê-la provida
por sua família.
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, entendese como família o conjunto de pessoas elencadas no
art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, desde
que vivam sob o mesmo teto.
§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, a
pessoa portadora de deﬁciência é aquela incapacitada
para a vida independente e para o trabalho.
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deﬁciência ou idosa a
família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4
(um quarto) do salário mínimo.
§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode
ser acumulado pelo beneﬁciário com qualquer outro no
âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo
o da assistência médica.
§ 5º A situação de internado não prejudica o direito
do idoso ou do portador de deﬁciência ao benefício.
§ 6o A concessão do benefício ﬁcará sujeita a
exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS.
§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no
município de residência do beneﬁciário, ﬁca assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar
com tal estrutura.
§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o
o
§ 3 deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento
do pedido.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Presidente, pela ordem.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, na seqüência, Cristovam Buarque, César
Borges.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de solicitar
a permissão para fazer uma comunicação inadiável,
dizendo que, na ordem, fui o que primeiro me apresentei.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Drª Cláudia Lyra está tomando as providências.
César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da
mesma forma, pediria a V. Exª a delicadeza de me
inscrever para uma comunicação inadiável quando
possível.
Estou em segundo lugar na lista de chegada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido.
Pela ordem, Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, da
mesma forma, solicito inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Já
existe a inscrição do Líder Francisco Dornelles, do PP.
Aliás, não é Líder só do PP, nem só do Rio de Janeiro,
mas também de Minas e de todo o Brasil.
Senador Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só pediria
a V. Exª que inscrevesse meu nome também como suplente, se for o caso, para comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
V. Exª está como suplente. Eu aqui não sou o Dunga,
mas vou escalá-lo. Já, já, V. Exª falará.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, vamos ver os oradores inscritos. Por cessão – a
melhor coisa que eu já ﬁz foi ceder a minha inscrição
–, concedo a palavra à encantadora Senadora Marisa Serrano, que representa o Mato Grosso do Sul, o
PSDB e o encanto da professora do Brasil.
Senadora, V. Exª vai usar da palavra, regimentalmente, por dez minutos, mas jamais ousarei cortar
a sua palavra.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
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Venho a esta tribuna, nesta tarde, fazendo – claro
– coro com inúmeros companheiros e colegas meus que
já falaram aqui, tratar da decisão do Governo Federal
de antecipar a campanha eleitoral no País em quase
um ano. Realmente, há quase um ano, nós estamos
vendo essa campanha correr o País.
É uma campanha eleitoral explícita quando nos
palanques de todo o País, mesmo inaugurando obras,
mesmo lançando obras, mesmo – entre parênteses –
“ﬁscalizando obras”. Quando o Presidente da República
diz “é a minha candidata, é a candidata do meu partido,
é a minha candidata a Presidente da República”, ele
está antecipando a campanha eleitoral.
Tenho recebido quantidade enorme de e-mails
de todo o País, de cidadãos brasileiros que se sentem ludibriados com essa atitude, que não é a que a
população brasileira gostaria de ver – tenho certeza,
principalmente as pessoas mais esclarecidas, as que
acompanham os acontecimentos.
Qual é a conseqüência de tudo isso? A conseqüência primordial é que a antecipação prejudica o Governo e confunde o eleitor. Confunde o eleitor porque
os outros partidos não estão fazendo campanha, os
outros partidos não estão se mexendo. Nós não vemos
os outros partidos na rua mostrando os seus candidatos e pedindo votos. Além disso, adianta o calendário
eleitoral, confrontando com a Lei nº 9.504/2007.
Essa lei fala sobre a propaganda eleitoral, inclusive sobre a propaganda eleitoral extemporânea, e coloca
as punições para quem praticar propaganda eleitoral
fora de época. E refere-se, ainda – teria que ver, para
saber que tipo de propaganda está sendo feita –, à
proporção da mobilidade da política e da propaganda,
dizendo que mesmo que dissimuladamente esteja fazendo propaganda extemporânea. O que nós estamos
vendo é mais do que dissimuladamente; é as claras o
que estamos vendo hoje acontecer no País.
O que acontece, qual é a consequência desse
ato? É também desequilibrar as regras democráticas
da competição, beneﬁciando um dos candidatos. E
isso nós estamos vendo acontecer. Os outros candidatos não estão tendo a mesma mobilidade e nem
podem ter. Não estão usando recursos públicos para
fazer campanha, não estão usando a máquina pública
para fazer campanha. Além disso, os outros candidatos veem diminuída a sua potencialidade e se sentem
desfavorecidos. Isso também a lei diz que não é possível, porque aí o beneﬁciamento é só para um candidato. Além disso, como eu já disse, há o uso e abuso
de recursos públicos para fazer campanha eleitoral,
já que o aparato não é para ﬁscalizar obras. Eu não
sei como é que alguém pode imaginar que, por exemplo, essa ida do Presidente da República ao vale do
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São Francisco, essa caravana do São Francisco, seja
para ﬁscalizar obra pública. Não há possibilidade de
alguém imaginar isso; foi mesmo propaganda eleitoral, palanque, discurso e tudo aquilo que foi possível
para mostrar a candidata do Presidente. O objetivo
foi esse; não foi ﬁscalizar obra pública nem mostrar à
Nação realmente o que está sendo feito. Não há, portanto, nem prudência, nem contenção, nem respeito
às regras, nem respeito às leis.
E me pergunto: que mensagem o Governo está
passando para a sociedade? Ele está passando uma
mensagem quando sai fazendo campanha política por
este País. Qual é a mensagem que o Governo está
passando? Primeiro, a de que quer manter o poder a
qualquer custo, mesmo ao arrepio da lei, sair por este
País mostrando a sua candidata, para que ela tenha
visibilidade. Manter o poder a qualquer preço é um
perigo; aí, tudo é possível, desde que o objetivo seja
conseguido.
Também acredito que o Governo quer mostrar
que as legislações eleitorais no nosso País são frágeis e que não há acompanhamento ou ﬁscalização
nem pela Justiça Eleitoral, nem pelo Ministério Público.
Acho que é isto que o Presidente também quer fazer:
mostrar que a lei não é empecilho para que ele faça
essas caravanas eleitorais percorrendo o País. E, depois, acredito que o Governo ainda passa a mensagem negativa de que ele pode burlar a lei e cooptar
os eleitores, criando falsas vistorias de obras. Como
eu disse, a caravana do São Francisco pode ser tudo,
menos técnica. Ela foi uma caravana política e não foi
para vistoriar obras que ela foi idealizada.
Aí, eu me pergunto: essa atitude faz parte do
jogo democrático? É assim que é o jogo democrático? É assim que se joga política: que todos cumpram
as que têm de ser cumpridas, que todos observem o
prazo para fazer propaganda, que todos tenham prazo
para começar a campanha política, que tenham prazo
para as convenções, que tenham prazo para começar
realmente a luta pelo voto do eleitor. Esse é o jogo democrático em que eu acredito.
Eu já disse desta tribuna e quero repetir: tenho
muito orgulho de ser política. Tenho muito orgulho disso e procuro fazer uma política séria, comprometida,
de respeito ao eleitor, não só ao eleitor do meu Estado, que me colocou aqui, Senador Mão Santa, mas
ao eleitor de todo o Brasil. Procuro ser o mais correta
possível. Procuro fazer com que o jogo político seja
visto pelo eleitor como algo sério, para que ele possa
conﬁar nos seus políticos e saiba que as regras são
para ser cumpridas neste País. Nós não podemos
burlar as leis, e o mais alto mandatário da Nação tem
que dar o exemplo.
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Será que é honesto, que é limpo antecipar em
um ano a luta eleitoral? Será que é honesto e limpo
nós burlarmos a lei neste País e fazermos aquilo que a
lei diz para não fazer, que é justamente a propaganda
eleitoral extemporânea? Porque ela pode ser dissimulada, mas é uma propaganda.
É correto usar a máquina pública e o dinheiro
público, o dinheiro do contribuinte para fazer essas
caravanas políticas? Quanto custou uma caravana
dessa? Qual foi a análise técnica que se fez? Qual
o resultado técnico a que se chegou depois de fazer
uma visita dessa pelo Vale do São Francisco, de três
dias? É necessário que a população também saiba.
Eu quero saber, porque esse é um dinheiro político de
uma ação política, um ano antes das eleições, apresentando a sua candidata e pedindo voto.
Será que é correto ganhar no tapetão antes de
começar o primeiro tempo? Isso, todo mundo que gosta de futebol entende. Será que, antes de começar o
primeiro tempo, já vale entrar em jogo e ganhar? Será
que vale, ao arrepio da lei, só para aumentar a transferência de popularidade à sua candidata, só para isso,
fazer o que está sendo feito neste País? Vale ir de encontro a tudo aquilo que pregamos numa sociedade
digna, decente e honesta?
Quero dizer que ando muito preocupada, porque
não é dessa forma que vejo política sendo feita com
seriedade no nosso País. Depois, Senador Mão Santa, há coisas que nos preocupam. Por exemplo: vai
ser lançado, justo no ano eleitoral, o ﬁlme “Lula – O
Filho do Brasil”. É o ponto máximo da autopromoção,
da mistiﬁcação eleitoral, do endeusamento do Presidente da República.
Isso me faz lembrar a Alemanha nazista, a Itália
fascista, o stalinismo soviético, na qual o personalismo
atingiu pontos culminantes, cuja ﬁgura do líder político
confundia-se com a ideia de Estado. Na hora em que
a ﬁgura política se confunde com a ﬁgura de Estado,
saímos da democracia.
Se o nosso dever nesta Casa é brigar e lutar pela
democracia brasileira, para que todos tenham direitos
iguais, para que todos sejam respeitados, quero também que os nossos partidos políticos sejam respeitados.
Não acho correto o que ouvi vários dizerem: “Então,
vamos começar, todo mundo, a fazer campanha política eleitoral agora!” A lei não permite isso.
E espero que a Justiça Eleitoral, que o Ministério
Público Eleitoral vá em cima, veriﬁque o que está acontecendo, porque, se não, vamos ver os Governadores
começando a fazer caravanas pelos seus Estados e
começando a fazer política. Vai ser um “liberou geral”
neste País. E não é isso o que queremos.
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Termino minha fala, Sr. Presidente, dizendo justamente isto: o jogo eleitoral, neste momento, iniciado
tão extemporaneamente, é muito perigoso e não é nada
construtivo. Eu queria lembrar também que é o equilíbrio, a prudência que esperamos de um Presidente
da República, um homem que tem que ter a visão de
estadista e deve dar, principalmente, exemplo para o
País. Mas não é isso que estamos vendo. Se é para
liberar e todos começarem a fazer campanha política,
todos os partidos políticos vão se sentir no direito de
começar, com toda essa antecipação e ao arrepio da
lei, como já disse aqui, várias vezes, a apresentar os
seus candidatos e a pedir voto.
Acho que a sociedade brasileira é muito sábia e
saberá dar a resposta no devido tempo e no devido lugar. E não é começando a correr para fazer campanha
política, a partir de agora, que vamos dar o exemplo
de dignidade, de seriedade e de compromisso. Esta
Casa já foi muito enxovalhada. Há mais de três anos,
dois anos e meio, vivemos aqui um problema atrás
do outro. Não temos que dar o mau exemplo, como
está vindo do Presidente da República, para o País e
começarmos, agora, uma corrida eleitoral que só vai
fazer mal à Nação.
Espero que com isso, Sr. Presidente, o Presidente
Lula coloque a cabeça no lugar e veja que ele tem de
ser um estadista. Um estadista tem de saber arbitrar.
Tenho certeza de que ele vai saber arbitrar com dignidade se for menos açodado e, principalmente, respeitar
as leis e a democracia neste País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Senadora Marisa Serrano mostra as suas preocupações
com o início muito antecipado do ano eleitoral.
Está aqui presente Marco Maciel, estadista do
Brasil. Faço uma reﬂexão porque estou lendo o livro
do Sérgio Motta. A campanha de Fernando Henrique
Cardoso iniciou-se em 1º de abril do ano eleitoral. Então, há uma antecipação.
Fui Governador do Estado, Cristovam. A minha
campanha iniciou-se em 29 de junho. Eu era o vice de
Wall Ferraz. Ele desistiu e eu fui cogitado para substituílo. Então, as campanhas no Brasil eram feitas em três,
quatro meses e tudo. Essa antecipação não faz parte
da nossa postura histórica democrática.
Agora vamos chamar um Líder. Francisco Dornelles, do PP, que está inscrito como Líder.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a Secretaria da Receita Federal (RFB) anunciou o resultado do recolhimento de tributos de setembro último: R$502 bilhões, no conceito
de receita administrada, incluindo as contribuições da
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Previdência. No acumulado desde o início de 2009,
foram aproximadamente R$470 bilhões. Em termos de
variação real houve um decréscimo de 11% contra a
receita de igual mês do ano passado, e de 7% contra
o período acumulado daquele ano.
Esses números básicos, Sr. Presidente, já constam do noticiário, logo, não há por que ﬁcar aqui repetindo. Minha intenção é apontar algumas peculiaridades da receita, que tem em parte escapado dos
analistas.
Antecipo a conclusão: a eﬁciente reação do Governo Federal diante da crise ﬁnanceira global e as
peculiaridades da rápida resposta dada pela economia
brasileira podem ser vistas por trás dos números da
arrecadação embora nem sempre sejam reparadas.
Por isso, as taxas negativas apresentadas não devem
ser vistas como motivo de maior preocupação, mas
sim de conforto, pela capacidade dos contribuintes de
reagirem e começarem a superar a crise.
Para fundamentar essa tese, é interessante tomar
por base a análise dos valores absolutos. Comparando
o arrecadado em 2009 com o de 2008, a queda real da
receita administrada em um mês – o mês de setembro
contra setembro de 2008 – foi de R$6 bilhões e de R$35
bilhões no acumulado de janeiro a setembro.
Vejamos os que está por trás dessas variações
de receita.
Primeiro as desonerações tributárias. Uma das
principais reações do Governo Federal à crise foi reduzir ou até mesmo eliminar a cobrança de impostos
de forma temporária e integral. Dentre as medidas,
reﬁro-me à mudança na tabela progressiva do Imposto
de Renda de Pessoas Físicas; a redução de IPI sobre
automóveis, sobre caminhões, material de construção
e eletrodomésticos; a aplicação de alíquotas menores
de IOF sobre operações de crédito e a diminuição de
PIS/Coﬁns para fabricação de motos e outros bens.
Segundo a análise ontem apresentada pela Receita, o montante estimado das desonerações foi de,
aproximadamente, R$2 bilhões em setembro e explica 34% da perda de receita veriﬁcada no mês. Já a
renúncia acumulada no ano foi de, aproximadamente,
R$19 bilhões e explica 54% da perda. Tais percentuais,
por si só, indicam a importância relativa sobre o comportamento da economia e, o principal, seu impacto
para a economia.
Um segundo fator a destacar envolve as compensações tributárias. Esse é um mecanismo pelo qual o
contribuinte recupera o imposto que pagou a maior
no passado contra um imposto que deve no presente,
sobre suas vendas mais recentes. É natural que essa
devolução de impostos cresça em períodos de crise
e talvez deveria ser até maior se alargada para os ex-
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portadores e para quem começa um projeto novo de
investimento. No acumulado do ano, a Receita informou que foram R$5,3 bilhões, equivalentes a 15% da
perda da receita do ano.
O terceiro fator a comentar envolve o atraso dos
tributos. É o caso do contribuinte que apura e declara,
mas não paga, por falta de caixa. Na prática, a Receita Federal acaba funcionando como uma espécie de
banco: em vez de a empresa tomar um ﬁnanciamento
bancário, de difícil acesso e caro, para pagar o imposto,
ele confessa que deve, mas deixa de recolher. A Receita
informou que o saldo a pagar declarado até agosto foi
de quase R$5 bilhões, cerca de 70% a mais do que no
anterior. Isso permite estimar em, aproximadamente,
R$2 bilhões o aumento da inadimplência, o equivalente
a 6% da perda da receita administrada no ano.
Somados os três fatores (desoneração, compensação e inadimplência), o montante estimado chega a,
aproximadamente, R$26 bilhões. Isso representa exatos
três quartos de R$35 bilhões da perda de receita administrada veriﬁcada nos primeiros nove meses do ano.
Na verdade, os montantes de variação da receita não deveriam ser chamados de perdas porque, se
foram menos recursos nos cofres públicos, foram mais
recursos disponíveis no bolso dos contribuintes, que
os aplicaram na compra de automóveis, caminhões,
eletrodomésticos, insumos e bens de capital, e isso fez
girar a chamada roda da economia. Estamos falando
de R$35 bilhões de novos recursos, injetados na veia
da economia, que a ﬁzeram reagir antes mesmo das
economias ricas e que criam novas perspectivas de
negócios.
Entendo pois, Sr. Presidente, que, com as desonerações e outras medidas, não houve perda de recurso no setor público, mas sim ganho de recurso para o
público. Isso é que moveu a economia.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Líder Francisco Dornelles obedece religiosamente ao
Regimento. Usou os cinco minutos e, nesse tempo, ofereceu ao País grandes ensinamentos sobre a verdade
da economia e do estado ﬁnanceiro do nosso País.
Agora, o orador inscrito é o Senador Flávio Torres,
que representa o Estado do Ceará e o PDT, Partido
criado por Leonel Brizola.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a verdadeira divisão que existe hoje no mundo
não é mais entre capitalistas e comunistas, entre norte
e sul ou entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, mas entre quem detém e quem não detém
o conhecimento cientíﬁco. É essa distinção que acaba
por determinar a clivagem entre pobres e ricos. Se há
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uma coisa que aprendi ao longo de minha vida, foi a
importância do conhecimento cientíﬁco. Para que um
país tenha condições de desenvolvê-lo, é evidente,
torna-se necessário investir nessa área.
O Brasil, felizmente, vem revertendo um quadro
histórico de baixos investimentos em ciência e tecnologia. Caso acompanhemos a evolução da execução
ﬁnanceira do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Cientíﬁco e Tecnológico, criado em 1969, constataremos que, após crescimento até 1978, o volume de
recursos reduziu-se de forma signiﬁcativa, atingindo
um pico negativo em 1991 e permanecendo estagnado até 2001. Só a partir daí voltou a crescer. Nos anos
seguintes, em particular na gestão do atual Ministro da
Ciência e Tecnologia, Prof. Sérgio Rezende, a verba
global do Fundo teve evolução positiva ano a ano. Em
2007, chegou a R$1,7 bilhão, saltou a R$2,5 bilhão no
ano passado e as projeções indicam que esse crescimento prosseguirá no futuro imediato. Espera-se que,
assim, recuperaremos o tempo perdido e imediato.
Espera-se que, assim, recuperemos o tempo perdido
e superemos o pouco caso com que se tratou o setor
durante tanto tempo.
Na agropecuária, essa desatenção provoca, até
hoje, distorções da maior gravidade. Um milhão de
crianças trabalham nos campos brasileiros, enquanto
80% dos proprietários rurais ainda usam agrotóxicos
em suas plantações. São apenas alguns elementos
que tornam nossa produção rural socialmente injusta
e antiecológica. A isso se soma o desaﬁo de aumentar
a produtividade. Teremos, em 2050, proporcionalmente
à população, apenas 40% da área disponível para a
agropecuária com que contávamos em 1950.
Esses dados me foram apresentados, há duas
semanas, durante visita à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, que se situa dentro
do campus universitário da Universidade Federal do
Ceará, em Fortaleza.
A Embrapa Agroindústria Tropical volta-se para
a única região do mundo de clima semiárido tropical
que reúne todas as condições para a agroindústria e
a fruticultura. Aﬁnal, o Estado do Ceará possui 2,8 mil
horas de sol ao ano, infraestrutura portuária, energia
elétrica, telecomunicação digital e aeroporto internacional. A partir daí, a Embrapa Agroindústria Tropical
vem fazendo o possível para viabilizar, por meio de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, soluções para
a sustentabilidade de cadeias produtivas da agroindústria tropical em benefício da sociedade nordestina
e brasileira. Constitui, assim, referência em pesquisa,
conhecimento, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável de cadeias produtivas de interesse
da agroindústria tropical.
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A unidade teve sua origem no Centro Nacional de
Pesquisa de Caju, instituído em 1987 para atender as
demandas do agronegócio caju. Entretanto, percebendo
sinais e aspirações da sociedade, promoveu, mediante
planejamento estratégico realizado entre 1991 e 1993,
a ampliação da sua missão para atuar com produtos e
processos demandados pela agroindústria tropical. A
partir daí, passou de Centro de Produto para Centro
Temático, com a denominação de Centro Nacional de
Pesquisa de Agroindústria Tropical e assinatura-síntese
Embrapa Agroindústria Tropical.
Tive a oportunidade de conhecer os laboratórios de Cultura de Tecidos, Pós-colheita, Química de
Produtos Naturais e o Horto de Plantas Medicinais e
Aromáticas. Atraíram-me a atenção, em especial, dois
inovadores projetos, atualmente em desenvolvimento
para unidade do Ceará: a Biorreﬁnaria e a Química de
Produtos Naturais.
Dou aqui um exemplo do trabalho que lá se faz e
dos seus efeitos altamente positivos do ponto de vista da ciência, da economia e da geração de renda. A
tecnologia de pós-colheita do caju, envolvendo novas
formas de tratamento do produto, de sua assepsia, preparo, embalagem e transporte possibilitou incremento
importantíssimo na vida de prateleira do caju, evoluindo
de dois dias para mais de vinte dias. Isso possibilitou
a colocação do produto, que é cultivado fortemente no
Nordeste, em especial no Ceará, Piauí e Rio Grande
do Norte, em praças distantes como São Paulo, Rio
de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Pode-se pensar
na sua comercialização no exterior.
A verdade é que no Brasil, principalmente nas
regiões Norte e Nordeste, a falta de domesticação dos
recursos naturais, como plantas medicinais, aromáticas
ou condimentares, para não falar nas alimentares, tem
levado a subutilização e extinção de inúmeras espécies
vegetais, favorecendo cada vez mais o empobrecimento
da população mais carente. Por isso mesmo, os trabalhos em curso, assim como os projetos delineados,
procuram combater os fatores que impedem o avanço
do agronegócio e a descoberta de novos princípios ativos com valorização da biodiversidade, em especial a
falta de estudos em química de produtos naturais. A
implantação do laboratório de referência voltado para
esta linha de pesquisa devidamente equipado irá contribuir para o atendimento dessas demandas.
Em seu conjunto, buscam-se pesquisas inovadoras, como as voltadas para os cactos, tão desprezados
e esquecidos, tratados antes como pragas ou peças
de paisagismo do que como espécies com potencial
econômico.
A Embrapa Agroindústria Tropical desenvolve
hoje rotas tecnológicas que permitem a obtenção de
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produtos de alto valor agregado a partir das cactáceas.
Entre eles estão: nanocristais de celulose, bioadesivos,
ﬁlmes de biopolímeros, pectina industrial, mulsiﬁcantes, sucos e bebidas carbonatadas, etanol e biogás,
entre outros.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, existe,
infelizmente, uma tentação para minimizar os efeitos
dos investimentos em pesquisa e tecnologia, como se
tivessem baixa rentabilidade. É justamente o contrário.
A Embrapa é uma instituição nacional que pode calcular que cada real investido proporcionou R$13,55 para
a sociedade brasileira.
Cito apenas um exemplo, entre centenas possíveis. O centro de Fortaleza investiu no conhecimento
e pesquisa do cajueiro anão precoce. Seus clones, desenvolvidos pela pesquisa, apresentam hoje uniformidade e padrão, elevada produtividade e porte que facilita
os tratos culturais, inclusive da colheita. Os dados da
safra no Estado do Ceará, no ano de 2008, registrados pelo IBGE, mostram que o cajueiro anão precoce,
ocupando apenas 11% da área plantada, respondeu
por mais de 19% da produção. Isso demonstra que a
produtividade do cajueiro anão precoce é o dobro do
cajueiro comum, proporcionando enormes ganhos para
o conjunto da sociedade.
Pretendo auxiliar a Embrapa na articulação de
emenda de bancada que contemple os recursos necessários à implementação dos seus projetos. Espero que a Bancada cearense, ao discutir as propostas
de emendas que deverão ser enviadas ao Congresso
Nacional para elaboração do Orçamento de 2010, concorde com essa proposta.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Pois não,
Senador Marco Maciel, com todo prazer.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – O prazer é todo
meu, nobre Senador Flávio Torres. Quero começar meu
breve aparte dizendo que vi a Embrapa nascer. Eu era
Deputado Federal, no início da década de 1970, quando chegou à Câmara dos Deputados e, posteriormente, ao Senado Federal a proposta do Poder Executivo
de criação da Embrapa. Isso nos tempos em que era
Presidente da República Ernesto Geisel. Desde o início, engajei-me no trabalho para que o projeto fosse
aprovado, algo que aconteceu com poucas emendas.
Depois de aprovado na Câmara, foi acolhido no Senado. E o fato é que a Embrapa se constituiu em empresa
extremamente importante para agregar valor, quer dizer,
ciência e tecnologia, inovação à economia brasileira e,
sobretudo, à economia do setor primário. Creio que a
experiência foi vitoriosa, como V. Exª demonstra com
dados no seu discurso, plenamente vitoriosa. Primeiro,
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porque foram disseminadas essas unidades da Embrapa em todo o País, dependendo da vocação de cada
região; em segundo lugar, porque se promoveu a formação de muitos técnicos, cientistas, pesquisadores,
que ﬁzeram cursos no País ou no exterior; e depois
porque se deu mais nitidez à descoberta de áreas que
ofereciam muito boas condições para o cultivo. E não é
sem razão que, hoje, a Embrapa é observada no mundo todo como modelo a ser perseguido, a ser adotado.
E, como Vice-Presidente da República, e antes disso
também como Deputado Federal e Senador, sempre
apoiei a Embrapa, inclusive nunca deixei de ir, anualmente, à cerimônia da passagem do seu aniversário,
quando se faz sempre um balanço das atividades da
empresa. Acredito que muito desse desenvolvimento
do agronegócio se deve à Embrapa, não somente à
sua atuação no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste,
no Sul, no Sudeste. Por isso, quero felicitá-lo pelo fato
de trazer à consideração do Plenário do Senado o que
ocorreu em seu Estado especiﬁcamente e os resultados que vêm apresentando para o desenvolvimento da
região nordestina, que é justamente a região de menor
nível de desenvolvimento relativo. Portanto, V. Exª traz,
a meu ver, à consideração da Casa o reconhecimento do papel da Embrapa, de seus dirigentes, de seus
técnicos, de seus cientistas, de seus pesquisadores.
Espero que a Embrapa continue a merecer o apoio do
Governo, das instituições estaduais e regionais, para
que possamos continuar a avançar nesse campo para
o qual o Brasil está muito habilitado, que é justamente
o campo do agronegócio. Parabéns a V. Exª!
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Muito
obrigado, Senador.
Concluindo, Sr. Presidente, eles estão esperando, para concluir dois projetos que mencionei no meu
pronunciamento, R$6 milhões. E vemos as comissões
aqui, tratando, por exemplo, sem querer trocar uma coisa pela outra, a compra pelo Brasil de R$27 bilhões de
caças a jato para combater não sei exatamente o quê.
E há um laboratório que forma dezenas de rapazes,
que está dando emprego, que está qualiﬁcando e não
está conseguindo R$6 milhões para implementar uma
pesquisa. É algo que não consigo compreender: como
o País deixa uma coisa dessas acontecer.
Concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Flávio, de fato é injustiﬁcado isso, sobretudo quando a
gente já teve a experiência, no passado, de que este
País soube manter seu patrimônio usando alguns
recursos. Oitenta anos atrás, quando veio a crise de
1929, nosso setor cafeeiro produzia sem ter quem comprasse lá fora. Getúlio Vargas decidiu comprar café e
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queimá-lo, o que parecia absurdo, mas foi a maneira
de manter os pés funcionando, em vez de cortá-los; de
manter os fazendeiros recebendo seus lucros e de os
trabalhadores receberem seus salários. E foi isso que
levou o Brasil a se industrializar. E, quando houve a
recuperação do comércio internacional, o Brasil tinha
os pés de café prontos para voltar a exportar. Temos,
hoje, dezenas de milhares de proﬁssionais formados,
a um custo altíssimo, e desviados da proﬁssão, ou sem
proﬁssão, parados, desempregados. Cientistas desempregados o Brasil tem. Cientistas mudando de rumo
e de ramo, porque, hoje, algumas categorias do setor
público pagam muito mais do que recebe um cientista.
Creio que o Brasil faria algo absolutamente compatível com as necessidades do futuro empregando esse
pessoal e colocando-o para trabalhar. O que o senhor
fala é um dos exemplos do que é possível fazer no
Brasil: não jogar fora os bilhões de dólares investidos
na formação de pessoal, porque um cientista que ﬁca
cinco anos desempregado ou cinco anos fora do seu
ramo já não é mais cientista da sua área. Então, o que
o senhor traz é uma saída para que o Brasil não queime os cérebros que foram formados a um custo muito alto. E, além disso, use esses cérebros para trazer
resultados positivos para o País.
O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Muito
obrigado, Senador Cristovam.
Sr. Presidente, era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Flávio Torres,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Sadi Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT
– TO) – Concedo a palavra, para uma comunicação
inadiável, ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, ﬁco feliz em vê-lo na Presidência neste
momento; Srªs Senadoras, Srs. Senadores, pedi para
fazer esta comunicação inadiável, provocado por uma
matéria, que saiu hoje, assinada pelo grande jornalista
Elio Gaspari, que tem o título: “A guerra no Rio é uma
metáfora cavilosa”. O que ele quer dizer neste artigo,
muito bem escrito, é que estamos usando a guerra,
que hoje acontece no Rio – ou que parece acontecer
–, como desculpa para não mostrar as outras guerras
que este País enfrenta.
Durante a campanha presidencial de 2006, cheguei a dizer que a maneira de enfrentar a crise da segurança no Rio de Janeiro era declarar que o Brasil
vive uma guerra civil e que as Forças Armadas não
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deveriam entrar na luta contra bandidos, porque o papel
das Forças Armadas é lutar contra invasores, estrangeiros, e não contra brasileiros, mesmo bandidos. Esse
é o papel da polícia. E continuo com essa posição. E
continuo achando que a gente precisa fazer um gesto
mais enfático do ponto de vista de dizer que ali não
é apenas uma questão de segurança; é uma questão
de uma verdadeira guerra, o que ﬁcou provado pela
derrubada do helicóptero nestes últimos dias.
Entretanto, o jornalista Elio Gaspari tem toda razão. Nós concentramos de tal forma, Senador Colombo,
a ideia de luta contra os bandidos no Rio de Janeiro,
que estamos esquecendo que há outras guerras acontecendo. E quando ele diz “metáfora cavilosa”, ele quer
dizer no sentido de esconder o que existe.
Não podemos, por causa da guerra contra a violência no Rio de Janeiro, esquecer que este País está
em outras guerras que parecem não haver, parecem
não ser vistas. Estamos em guerra com as crianças do
Brasil. Nosso País vive em guerra com as suas crianças. Vive em guerra com as suas crianças maltratadas,
assassinadas inclusive. Vive em guerra com as suas
crianças abandonadas, muitas vezes, nas ruas, pela
desarticulação familiar, pela falta de cuidado. Nosso
País vive em guerra com as crianças pela falta de escolas ou pela má escola, o que às vezes se confunde.
Uma má escola é apenas um pouquinho melhor do
que uma não escola. Nós vivemos em guerra contra
crianças que não se matriculam – porque ainda temos
5% que não se matriculam – e contra crianças que se
matriculam e abandonam a escola. Isso é uma guerra
contra elas. Ou crianças que ﬁcam na escola e, no ﬁnal,
saem sem ter aprendido praticamente nada do que é
necessário para enfrentar o mundo de hoje.
Nós estamos em guerra contra os doentes do
Brasil. Nós estamos em guerra, porque os nossos doentes não são atendidos, morrem em ﬁlas, ﬁcam em
ﬁlas; ﬁlas para esperar uma cirurgia. Isso é uma guerra! Aliás, Senador Flávio, nas guerras, os hospitais, às
vezes, funcionam melhor do que estão funcionando no
Brasil para as camadas mais pobres.
Nós estamos em guerra contra 14 milhões de
brasileiros que não sabem ler. É uma guerra o que
estamos fazendo com eles. Nós os estamos tratando
como inimigos. Mesmo que não se diga, mesmo que
não se veja, é uma guerra contra eles. E o artigo do
Elio Gaspari, sem citar o que eu estou falando, passa
essa idéia, e foi ele quem me inspirou.
Nós estamos em guerra contra o meio ambiente
ao destruir rios e mais rios, o que as indústrias de São
Paulo fazem. E aqui eu até aproveito para lembrar que
nós falamos tanto das ﬂorestas da Amazônia – e eu
também me preocupo com elas –, mas esquecemos a
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destruição dos rios que é feita pelas indústrias. A crise ambiental contra os rios é tão grave quanto a crise
ambiental contra as ﬂorestas.
Nós estamos em guerra contra os aposentados
brasileiros, que sofrem para receber seus direitos, que
não conseguem os reajustes corretos no momento
certo.
Nós estamos em guerra contra a cultura. Essa
semana, queimou... Não se pode dizer que a culpa
do incêndio é do Governo brasileiro, mas o fato é que
aquela obra do Oiticica estar daquela forma, guardada
por familiares, sem condições de manter a qualidade da
segurança, é uma guerra contra a cultura, até porque
não é a primeira vez que a obra de um pintor desaparece nas chamas por falta de um cuidado especial.
Nós estamos em guerra, sim, contra muitos aspectos da sociedade brasileira, da natureza brasileira. Mas eu quero falar, sobretudo, que essas guerras
todas podem ser resumidas em uma só. Nós estamos
em guerra contra o futuro do Brasil, porque, presos ao
imediatismo, presos às soluções só de hoje, presos à
publicidade em torno de projetos que virão no futuro,
como o caso do pré-sal e do PAC, todos esses que,
distantes de nós, parecem trazer vantagens, deixamos de investir naquilo que de fato hoje serviria para
construir o futuro do Brasil, que é sobretudo a revolução na educação e a garantia de um desenvolvimento
sustentado, mantendo o meio ambiente equilibrado
para servir às próximas gerações e mantendo uma
escola igual, para garantir oportunidades iguais para
a geração de hoje.
Nós estamos em guerra com o futuro, em guerra com os aposentados, em guerra com os doentes,
em guerra com os produtos culturais, em guerra com
o patrimônio cultural brasileiro, sendo destruído todos
os dias. Nós estamos em guerra contra as crianças,
em guerra contra os doentes. Mas só tem aparecido a
guerra contra os bandidos e, mesmo assim, aparentemente, estamos perdendo a capacidade de controlar
o crime no Rio de Janeiro e em quase todas as outras
cidades do País.
Por isso, termino esta minha comunicação inadiável antes da extensão do prazo que o senhor me deu,
dizendo que, felizmente, há no Brasil jornalistas que de
vez em quando nos despertam para fenômenos que
nós tendemos a não ver.
De tanto ver assassinatos no Rio de Janeiro e
em outras grandes cidades, de tanto ver o escândalo
que é feito – corretamente – com a derrubada de um
helicóptero, deixamos de ver o escândalo da desigualdade social, o escândalo da má educação, o escândalo
da exclusão social, o escândalo da depredação am-
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biental, o descaso com que o Brasil é tratado e como
o seu futuro é construído a partir de hoje.
Fica aqui esta minha comunicação, com os meus
agradecimentos ao jornalista Elio Gaspari, que, com
seu artigo de hoje na Folha de S.Paulo, permitiu que
eu despertasse para algo mais grave do que aquilo
que a gente vê: as guerras invisíveis que infestam o
quadro brasileiro de hoje.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Sadi Cassol deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Flavio
Torres.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE)
– Concedo a palavra ao Senador Flávio Arns, como
orador inscrito, sem prejuízo da lista.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Senador Flávio Torres. Escutei o pronunciamento de V.
Exª agora há pouco, V. Exª que é um acadêmico, uma
pessoa de universidade, com pós-graduação, e que,
sem dúvida, deve ser escutado bem de perto sobre
as sugestões, todas, que possam ser feitas para aprimorar as áreas que foram objeto do pronunciamento
feito da tribuna.
Ao mesmo tempo, cumprimento o Senador Cristovam Buarque, com quem tive o prazer e a oportunidade, na segunda-feira, de estar em São Paulo, na
premiação do Educador Nota 10, que foi, inclusive, o
tema do pronunciamento do Senador Cristovam Buarque no dia de ontem, mostrando a importância de
uma iniciativa daquela natureza.
Estiveram lá milhares de educadores, de professores e também de gestores neste ano, porque foi a
primeira vez que foi premiado o gestor também, como
foi ressaltado, uma iniciativa das mais importantes, das
mais bonitas da Fundação Victor Civita, com a presença do Ministério da Educação, do Governador, da Governadoria de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo,
de artistas. A cerimônia toda foi conduzida pela Marília Pêra, valorizando-se, então, entre esses trabalhos
todos, dez educadores que, dentro dessa perspectiva
de modernidade, de atendimento, de qualidade, de
participação, de aspectos inovadores, puderam, então,
ser avaliados como trabalhos que podem contribuir de
uma maneira importante, inovadora para o sucesso da
educação no Brasil.
Toda essa cerimônia foi conduzida segundafeira, lá em São Paulo, na antiga estação ferroviária,
adaptada agora e com um cenário lindo, maravilhoso,
valorizando-se, então, essa produção. Dez pessoas
premiadas, Educadores Nota 10, e um gestor, que é
diretor de uma escola pública aqui de Brasília, mos-
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trando, também, o trabalho extraordinário que é feito
pela gestão desse professor.
E quero inclusive dizer que a gestão foi objeto de
audiência pública na Comissão de Educação, Cultura
e Esporte do Senado Federal, e vai continuar sendo
objeto de discussão, porque o pensamento do povo
nesse sentido é o de que, para ser uma boa escola,
temos de ter uma boa direção, não só a pessoa do diretor, mas um bom corpo diretivo, preparado, apoiado,
avaliado, para exercer bem as suas atribuições.
Então, quero lembrar novamente – já foi feito isso
no dia de ontem – o que aconteceu em São Paulo,
onde tive oportunidade de entregar o troféu de premiação a um dos dez trabalhos, que foi justamente
para a professora de São João Del Rei, Minas Gerais,
que foi premiada por fazer com que a aula de literatura
acontecesse por meio de pesquisa na biblioteca local,
através do jornal O Diário, que também, nesses 200
anos de existência praticamente, um pouco mais, inclusive, trouxe muito da produção de literatura de São
João del Rei. Por meio desse trabalho de literatura,
os alunos iam à biblioteca, pesquisavam, o que já é
algo importante; podiam ver na prática as ﬁguras de
linguagem que estavam estudando na sala de aula, em
termos daquilo que era oferecido pelos jornais; escreviam sobre aquilo e publicavam o que escreviam num
outro jornal, denominado Jornal do Poste. Ao mesmo
tempo – e isso era orgulho para eles – em que se entrosavam com a história de São João del Rei, com a
própria história da literatura, e motivo de orgulho para
toda a comunidade, porque podia, através de uma
publicação atual, o Jornal do Poste, fazer com que
também todos esses aspectos fossem abordados na
história de São João del Rei.
Então, tive oportunidade de premiar a professora
Maria Gomes de Almeida Lima, também com formação
em Literatura, Teatro, Dramaturgia e com um trabalho
de alta qualidade, premiada, juntamente com outros
nove trabalhos, como Educadora Nota 10.
Senador Cristovam Buarque...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Só um
pequeno aparte para lhe dizer, para convidá-lo até, para
que nossa Comissão de Educação possa fazer uma
homenagem a esses Educadores Nota 10. Fizemos
isso no ano passado ou retrasado, e creio ser outra
oportunidade trazê-los aqui para que, por meio da TV
Senado, possamos mostrar ao Brasil esses educadores, sejam professores, seja o nosso professor que
ganhou o prêmio como gestor, para mostrar ao Brasil
inteiro, pela TV Senado, que existem professores que
estão ativos, vivos, criativos e que não se entregam.
Então, ﬁca aqui a proposta, que eu vou encaminhar
ao senhor como Presidente da Comissão, a não ser
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que o senhor queira assinar também, então eu espero
para assinarmos juntos...
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Exato.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – ...para
uma audiência na Comissão de Educação para homenagear esses educadores.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Muito bom.
Uma ideia muito boa para o prestígio e a valorização
dessa iniciativa tão importante no Brasil, que foi a premiação do Educador Nota 10.
Mas, Sr. Presidente, além disso, eu quero destacar a V. Exª e aos Srs. Senadores e Senadoras a
realização, como pode ser visto nos cartazes espalhados no Senado, da Semana da Visão, que tem por
objetivo apresentar políticas públicas para prevenção
de doenças e melhoria das condições de saúde ocular dos brasileiros.
É interessante observar alguns aspectos. O primeiro deles é o que a Organização Pan-Americana de
Saúde aponta: dos 100% de problemas que ocorrem
na saúde ocular dos brasileiros, 50% dos casos de cegueira devem-se a catarata não operada, e 20% dos
problemas são decorrentes de diﬁculdades de glaucoma e problemas de retina. Então, 70% dos casos de
cegueira são decorrentes de glaucoma e de catarata
não operada. Se observarmos o número de cirurgias
que vêm acontecendo no Brasil, por exemplo, para catarata, que deveriam ser 540 mil por ano, entre 1999 e
2005, veremos que esse número esteve muito próximo
da realidade: 420 mil cirurgias-ano.
Então, é novamente aquilo que foi dito agora há
pouco: temos de prevenir para economizar. A prevenção – a cirurgia, no caso – é o melhor, mais adequado,
correto e humano instrumento relacionado a direitos
humanos no sentido de se economizar, porque a pessoa, não ﬁcando cega, poderá trabalhar, ser independente e participar de, uma maneira muito mais ativa,
na sociedade. E, caso ﬁque cega, ela também tem de
ter todo um aparato de habilitação e reabilitação para
integrar-se na sociedade.
Esta Semana de Visão aponta para algumas necessidades. A primeira delas é prevenir tão precocemente quanto possível problemas de visão. Estamos,
Sr. Presidente, aprovando no Senado Federal a triagem neonatal. A criança nasce e é feita uma triagem
– teste do pezinho, teste da orelhinha e teste do olhinho – para identiﬁcar, tão cedo quanto possível, problemas oculares. Ao mesmo tempo, deve-se cuidar da
criança prematura que vai para a incubadora e precisa
de um atendimento especial. Muitas dessas crianças,
em função de excesso de oxigenação, acabam tendo
cegueira como decorrência.
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Um outro projeto de lei que foi aprovado aqui no
Senado Federal é a triagem, na educação infantil e no
ensino fundamental, para se identiﬁcar a criança que
esteja lá, de zero a 5 anos, ou de 5 a 14, no ensino
fundamental e que apresente problemas visuais. Essa
triagem pode ser feita por professores, por educadores,
por proﬁssionais da área e, com isso, identiﬁcandose bem cedo o problema, o tratamento se inicia bem
precocemente também. Não é necessário esperar que
a criança seja reprovada para daí tentarmos eliminar
eventuais problemas visuais; ou que a criança tenha
a sua situação agravada. Tem de haver o processo de
triagem formal. E a Semana da Visão, que está acontecendo aqui no Senado, aponta para isso.
Na sequência, sem sombra de dúvida, os casos
identiﬁcados têm de ir para o médico oftalmologista,
para o especialista, para consulta, para tratamento, se
for o caso. Uma pessoa que tenha algum problema,
que precise de cirurgia, de medicamento, tem de ser
tratada. E também para o atendimento especializado,
se for o caso. Uma criança que tenha um restinho de
visão, cega de um olho e que tenha, por exemplo, 5%
de visão no outro olho, os 5% têm de ser treinados,
habilitados, para que essa criança, essa pessoa possa
enxergar por essa fresta de visão que ela tem ainda.
Nesse sentido, hoje, na Comissão de Assuntos
Sociais, debatemos esse assunto para pensarmos na
saúde do escolar. Tendo a saúde do escolar abordada, poderemos ter melhores condições, mais dignas
de atendimento para a criança brasileira.
Assim, Sr. Presidente, quero destacar a realização da Semana da Visão, o debate desses temas, os
problemas, o diagnóstico da realidade, o que pode ser
feito. Ao mesmo tempo, todos nós, Estados, Prefeituras e União, devemos trabalhar para que a visão, a
saúde ocular da nossa população seja bem atendida
através de coisas bem identiﬁcadas: glaucoma, problemas de retina, catarata, 70% dos casos, e cuidarmos cedo das crianças que nascem, com testes de
identiﬁcação, para diagnóstico precoce de eventuais
problemas e, também, das crianças que estejam na
educação infantil e no ensino fundamental, com o encaminhamento adequado a proﬁssionais, a óculos, a
atendimento necessário.
Esse é o desaﬁo, e é o que esta Semana da Visão, aqui no Senado Federal, procura trazer à nossa
consideração.
Quero agradecer, Sr. Presidente, pela tolerância
de V. Exª com o tempo. Ao mesmo tempo, pediria que
a Mesa desse o texto como lido integralmente, para
constar dos Anais da Casa.
Obrigado.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR FLÁVIO ARNS.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, muito apropriadamente estamos realizando
no Senado Federal a Semana da Visão, um momento
para levarmos a termo nossas propostas de políticas
públicas para prevenção de doenças e melhoria das
condições da saúde ocular dos brasileiros.
Destacamos três aspectos neste pronunciamento:
dados sobre doenças da visão que têm acometido a
população mundial, aos quais chegamos por meio de
Programas e estudos sobre problemas oftalmológicos;
a importância de trabalhos para prevenir e atender à
deﬁciência visual; e a necessidade de implementação
dos serviços do SUS e das UTIs neonatais, pontos
em que localizamos nossas propostas de políticas
públicas.
Uma matéria da Associação Pan-Americana de
Oftalmologia sobre doenças de visão muito recorrentes, mas cujo tratamento elimina o risco de cegueira, mostra-nos o quanto muitas situações podem ser
atacadas de forma simples, bastando a prevenção e
a conscientização das populações. Grande parte das
deﬁciências visuais deve-se à falta de correção óptica. Mais de 50% dos casos de cegueira devem-se à
catarata não operada; 20% são devidos ao glaucoma
e por problemas de retina. Contabilizamos aí 70% de
problemas oftalmológicos passíveis de serem evitados
se forem detectados em estágio inicial.
Dados como esses impulsionaram a criação do
Programa VISÃO 2020 (lê-se “vinte-vinte”), cujo nome
remete ao grau atribuído à visão normal. O Programa
recomenda que sejam realizadas 3 mil cirurgias de
catarata por milhão de habitantes, ou seja, para ﬁcar
num patamar ideal, o Brasil deveria realizar 540 mil
operações de catarata por ano. O período entre 1999
e 2005 foi dos melhores quanto à oferta de cirurgias;
nesses seis anos foram realizadas cerca de 420 mil
cirurgias/ano, computadas as operações realizadas
pelo SUS e as realizadas pelo sistema privado. Não
era o número ideal, mas próximo do necessário quanto
a cirurgias de catarata. Será importante minimamente
manter-se o que foi alcançado de 1999 a 2005, o que
conseguiremos trabalhando por melhores condições
ao nosso Sistema Único de Saúde.
Entenda-se que cirurgias não feitas levam ao
acúmulo de pessoas com necessidade desse procedimento. E mais: o aumento da população idosa – como
já está constatado – aponta para o aumento do número
de pessoas com catarata, glaucoma e DMRI (Degenerescência Macular Relacionada com a Idade).
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O Programa VISÃO 2020 fala também da nossa vantagem sobre muitos países da América Latina: quanto à disponibilidade de recursos humanos,
o Brasil possui quantidade e qualidade adequadas à
sua população, segundo os números da OMS – Organização Mundial da Saúde. No entanto, revela distribuição inadequada de equipamentos e proﬁssionais
oftalmologistas.
O último Censo do IBGE apontou uma demanda
expressiva em Oftalmologia, o que implica a necessidade de ações efetivas para a área, focadas na prevenção, no diagnóstico e no atendimento das necessidades apontadas.
Em primeiro lugar deve-se prover de atendimento especializado ao prematuro, nos serviços das UTIs
neonatais, de forma que a saúde ocular seja protegida
nessa delicada fase da vida.
Em segundo lugar deve-se realizar, entre os exames de triagem nos recém-nascidos, o “teste do olhinho”, que é capaz de identiﬁcar precocemente diversas
doenças visuais.
Em terceiro lugar, já na escola, deve-se ter o
cuidado de apurar a acuidade visual da criança, desde a educação infantil, que vai até os cinco anos de
idade.
Por último, deve-se garantir o acesso aos recursos de tratamento e correção visual como consultas,
exames complementares, medicações e óculos, pois
é certo que ao diagnóstico deve suceder-se tratamento efetivo, com todos os recursos necessários ao estabelecimento das condições visuais que cada caso
possibilite.
Srªs e Srs. Senadores, muitos são os desaﬁos
que a área da saúde ocular ainda enfrenta no País.
Menciono, ainda, a saúde ocular do idoso, que, com o
aumento da expectativa de vida do cidadão brasileiro,
tem também se tornado uma necessidade premente.
Concluo, Sr. Presidente, aﬁrmando que é muito
oportuna a realização da Semana da Visão pelo Senado Federal. Que esta seja uma oportunidade útil
para o amadurecimento das questões ligadas à saúde
ocular, de forma que todos os brasileiros possam se
beneﬁciar de políticas públicas consistentes e efetivas
para a área.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) –
V. Exª será atendido de acordo com o Regimento.
Com a palavra o Senador Raimundo Colombo,
pela Liderança da Minoria.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Flávio Torres, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de
abordar a questão da votação da Emenda Constitu-
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cional nº 42. Ela é o Item 10 da pauta, pauta que está
trancada por duas medidas provisórias. Essa PEC é
conhecida como PEC da Juventude.
Na verdade, temos a política do idoso, que tem
trazido resultados excepcionais. Como Prefeito, pude
participar de eventos e de ações que, de fato, melhoraram muito a vida do idoso, a convivência, a saúde,
a autoestima, pela política pública do idoso, o Estatuto
do Idoso. Também o Senador Cristovam Buarque ressaltou aqui a questão da criança e do adolescente. A
política que temos é claro que não é perfeita, mas ela
chamou a atenção e deﬁniu as ações públicas nessa
linha. No entanto, a PEC da Juventude não teve sua
regulamentação. Essa PEC cria exatamente esse espaço para que, depois, por meio de leis ordinárias e
das ações decorrentes, possam ser regulamentadas
as ações que vão trazer de forma clara uma política pública para os jovens, porque temos seriíssimos
problemas e é um segmento da nossa sociedade que
hoje mostra claramente a necessidade de uma política
pública. Nesta faixa de 15 a 29 anos, há cerca de 50
milhões de jovens no nosso País.
E agora, no dia 25, a Igreja Católica desenvolve
uma ação ampla em todas as dioceses do Brasil para
valorizar, criar mecanismos, permitir e estimular a participação do jovem, no sentido da criação da liderança
jovem na nossa sociedade. Eu venho de um movimento
como esse. Aprendi muito nessa atividade e foi uma
experiência extraordinária em minha vida, como jovem
católico, como liderança católica, enﬁm, de todas as
igrejas e em todos os segmentos da sociedade.
Mas, hoje, temos alguns itens que chamam a
atenção. O primeiro deles é a violência contra o jovem e a violência do jovem. O segundo, a questão
do primeiro emprego. O terceiro é a questão do combate às drogas. São coisas para as quais temos que
ter uma política pública, uma ação. Hoje – é um dado
alarmante – 60% dos presos do nosso País têm entre
18 a 29 anos. É um dado que mostra exatamente a
desintegração desse segmento da nossa sociedade.
O Brasil tem 3% da população mundial, mas tem 11%
das mortes por arma de fogo, do mundo. Isso mostra
exatamente a desintegração que temos.
Em 2006, tivemos 163.062 mortes violentas, a
maioria por armas de fogo, por conﬂito social e também por acidentes. Destes, 41% estão na faixa de 15
a 29 anos.
De desempregados no nosso País, 49% estão
na faixa de 18 a 29 anos. Então, é um dado que realmente mostra a extrema diﬁculdade.
É claro que eu sei que apenas a aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição não vai resolver
esses problemas e sei até que, em muitos desses
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problemas, não são as leis que regulamentam a ação
das pessoas, mas princípios e valores. Mas é fundamental que possamos tratar desse assunto e criar os
mecanismos para começar a ter uma política pública
de enfrentamento do problema e de orientação a esse
segmento da nossa sociedade.
Lembro-me aqui de que fui um dos relatores da
Lei do Estágio. Nós conseguimos melhorar bastante a
relação e criar as condições para que o jovem consiga
se inserir no mercado de trabalho, porque é terrível a
angústia daquele que, com 18 ou 23 anos, logo depois
de concluir o curso, se apresenta para o mercado de
trabalho e, em um mês, em dois, em seis meses, a vaga
não aparece. A frustração que temos é uma coisa realmente doída, dolorosa. E aí vêm as consequências da
ociosidade, da frustração, da angústia, do sentimento
de fracasso, e por isso vem toda a decorrência da crise
das drogas, que está muito associada ao problema da
violência. E aí você percebe algumas ações que são
feitas na sociedade. Por exemplo, em Santa Catarina, a
RBS desenvolve uma ação e tem total apoio da sociedade. A campanha “Crack nem pensar” é um combate
direto às drogas por parte da sociedade.
Agora, existe um outro problema que já assusta
a gente, que é o número de pessoas agressoras na
sociedade que estão nessa faixa. Se você observar –
os dados que tenho aqui não são completos, porque
alguns Estados não mandaram –, 54% dos homicídios
dolosos em nosso País são praticados por pessoas entre 18 a 29 anos. Então, o jovem não é só a vítima, ele
já se tornou também o agressor dessa realidade.
Então, agora que nós estamos estabelecendo,
traçando e comemorando esta vitória de trazermos
para o Brasil as Olimpíadas, será que não é a grande
oportunidade que nós temos de movimentar a sociedade, a juventude para a prática do esporte? Porque
o esporte impõe sobre nós alguns aspectos e valores
muito positivos. Eu sou em ex-esportista. Evidentemente que, no esporte, você aprende coisas elementares
como disciplina, como aprender a ganhar e a perder,
aprender a respeitar o outro, a conviver coletivamente; você aprende muito sobre a autoridade do juiz, o
comportamento da torcida, a avaliação que os outros
fazem do seu desempenho, do seu empenho, da sua
luta, enﬁm, princípios e valores da vida em comunidade. E poucas atividades na vida da gente são tão
importantes quanto o esporte.
Trazer apenas as Olimpíadas, gastar mais dinheiro
do que o Governo investiu até agora em sete anos – o
Governo investiu menos do que vai custar a vinda das
Olimpíadas –, com tanta dívida social, se for apenas
para fazer obras físicas e sediar um encontro, não vale
a pena. Se nós tivermos a capacidade de aproveitar
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este momento, esta situação, este evento extraordinário, importante, de grande repercussão, para abrir
o espaço para que o jovem participe, para que gente
tenha não apenas uma participação simbólica, mas
uma participação importante, que traga para a cultura
brasileira a participação no esporte...
Até 1958 o futebol era uma atividade, no Brasil,
relevada a um plano igual às outras. Com a vitória na
Copa do Mundo em 58, em 62, com o surgimento dos
grandes ídolos da sociedade, o esporte se transformou na grande atividade esportiva do nosso País, o
futebol.
E será que as Olimpíadas não nos trazem esta
grande oportunidade, este grande momento?
É por isso que eu quero cumprimentar aqui o Arcebispo de Florianópolis, Dom Murilo Ramos Krieger,
e também o Coordenador da Pastoral da Juventude da
Grande Florianópolis, Guilherme Pontes, bem como todas as dioceses e todos aqueles de outros segmentos
que, no dia 25, se envolvem e realizam eventos que
começam a demonstrar algumas ações.
E nós precisamos aqui, no Senado, aprovar, imediatamente – eu tenho certeza de que é consenso –,
a PEC da Juventude, a Emenda Constitucional nº 22,
que é o item 10 da pauta. Caso a pauta seja desobstruída por essas duas medidas provisórias, que possamos votá-la rapidamente, trazendo para um amplo
debate o detalhamento e as leis consequentes e, assim, possamos ter uma política pública para o jovem
que o ajude a enfrentar essa realidade tão adversa,
tão injusta. E é tão duro para tantos milhões de jovens,
nessa fase, o sentimento do fracasso, da inviabilidade,
da falta de solução e do encaminhamento. É a fase em
que se está mais sensível, mais exposto a tudo isso
que o leva a fraquejar, a derrubá-lo de seus valores
e princípios.
Hoje nós temos procurado regulamentar a sociedade muito por leis, leis e leis, mas, na verdade, nós
temos que trazer para a vida comunitária princípios e
valores. É claro que a lei é importante, ela regulamenta.
É claro que a Constituição é a referência social, comunitária, mas o que vai, de fato, trazer a mudança que nós
queremos, sobretudo nesse segmento, são princípios e
valores em atividades que nós podemos regulamentar
em consequência da aprovação da PEC.
É um grande momento para o Senado, para o
Congresso Nacional e nós temos a certeza de que,
aprovada, nós vamos dar agilidade nas ações consequentes e fazer prática na vida do jovem brasileiro
para que ele possa melhorar e ter mais perspectiva
no futuro.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE)
– Com a palavra o Senador Marcelo Crivella, como
orador inscrito.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente, ilustre Senador
Flávio Torres, do Ceará.
Srªs e Srs. Senadores, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, demais autoridades presentes, quero saudar
meu companheiro Vereador Amsterdam, o Deputado
Vinícius, que está chegando também aqui ao plenário,
companheiros do Rio de Janeiro, Deputado Federal
e Vereador.
Sr. Presidente, o que me traz aqui hoje é a preocupação com a violência no Rio. O ﬁnal de semana
e os primeiros dias desta semana, mostraram um enfrentamento da Polícia com o tráﬁco de drogas.
O Rio de Janeiro, como as capitais brasileiras, não
é uma cidade, são duas. Duas cidades que eu caracterizaria como duas irmãs, siamesas e monstruosas.
De um lado, uma cidade rica, bonita, onde as
pessoas têm acesso ao lazer, à saúde, à educação,
progridem na vida e se divertem. E, a uma distância
constrangedora, uma outra cidade, nas favelas, nos
becos, na miséria, na pobreza, com uma grande parcela da população vivendo abaixo da linha da dignidade humana.
Essas irmãs não vivem uma sem a outra, e a
mais rica se ceva da miséria da mais pobre. É claro
que nessa cidade mais pobre, ao longo dos nossos
processos históricos e das contingências da nossa
evolução política, econômica e social, há uma determinada perplexidade, porque crianças que vão crescendo em barracos, no meio de ratos, baratas, numa
vida indigna, na adolescência, muitas delas extravasam
sua revolta no crime, na violência, na prostituição, na
venda de produtos piratas.
O Rio de Janeiro tem hoje, no epicentro da violência, o tráﬁco de drogas, que cresce nesse setor infeccionado do nosso tecido.
É preciso unir essas cidades. É preciso um cimento social. É preciso que as populações, independentemente de serem ricas ou pobres, tenham o prazer de
uma existência agradável de vida, tenham dignidade
para poder ir ao mercado, para poder ir ao cinema, para
poder andar na rua, o que hoje não ocorre.
Sr. Presidente, eu não defendo que o combate
às drogas seja feito no varejo; eu defendo que ele seja
feito, primariamente, no atacado. O Brasil não planta e
não produz cocaína; isso vem do Peru, da Colômbia,
da Bolívia, isso vem pelo Paraguai, deserto demográﬁco que é a fronteira seca do Brasil e com imensas
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disparidades no desenvolvimento dos países e por falta de nós termos nossas Forças Armadas, na escala
da nossa necessidade, tomando conta das fronteiras
brasileiras.
Para isso, Sr. Presidente, no meu primeiro ano
como Senador, consegui aprovar aqui uma lei complementar, que já foi promulgada pelo Congresso, dando
poder de Polícia Federal ao Exército, à Marinha e à
Aeronáutica para vigiar nossas fronteiras. O Exército
hoje não tem mais incumbência apenas de deter exércitos que invadem o Brasil numa guerra de conquista. O Exército é polícia federal nas fronteiras secas; a
Aeronáutica, no espaço aéreo, e a Marinha, no nosso
litoral. Mas faltam recursos.
E foi para isso também, Sr. Presidente, que depois de três anos consegui aprovar na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, com apoio dos Srs.
Senadores, que está no plenário para ser votado – infelizmente nosso plenário está com a pauta trancada
– um projeto que evite o contingenciamento dos recursos das Forças Armadas.
As Forças Armadas já estão se mudando. Os
quartéis do Rio de Janeiro, em Niterói, na Ilha do Governador, em Campinho, muitos quartéis que estavam
na Vila Militar já saíram do Rio e foram para as fronteiras
brasileiras, muito por conta da lei complementar que tive
a honra de propor e que foi aprovada pelo Congresso
Nacional, já promulgada, que dá poder de polícia federal ao Exército nas fronteiras. Mas ainda há um longo
caminho, sobretudo na área de investimento.
Sr. Presidente, me preocupam também as armas.
Estão nas mãos dos bandidos, das facções do Rio de
Janeiro, armamentos pesados, fuzis, metralhadoras,
até lança-rojão. Fazer o combate no varejo quando a
droga já foi distribuída, ela está em papelotes nas mãos
de traﬁcantes, em inúmeras bocas de fumo por tantas
comunidades do Rio, esse combate se dá numa área
densamente povoada. E balas perdidas matam inocentes, infernizam e atormentam a vida de meninos,
meninas, homens, mulheres, uma população maciçamente ordeira, humilde e trabalhadora. Promover esses
tiroteios nessas áreas é realmente uma coisa que muito
nos preocupa, sobretudo com armas pesadas.
É preciso desarmar o tráﬁco de drogas. Esse armamento vem no contrabando. Já citei aqui razões pelas quais apresentei e aprovei leis para que as Forças
Armadas nos ajudem na contenção do contrabando
de drogas e armas. Mas também grande parte desse
armamento é roubado dos quartéis da Marinha, da
Aeronáutica, do Exército e da Polícia Federal.
Eu servi dez anos no Exército, quase dez anos.
Eu me lembro que, naquela ocasião, eu, ainda jovem,
o corneteiro não tocava a ordem, o Comandante não
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permitia que se tocasse ordem, sem que, antes, cada
Comandante de companhia, cada Comandante de
pelotão e o responsável pelo paiol entregasse a ele,
pessoalmente, ao subcomandante que passava a ele,
um check list de todo o armamento: todas as metralhadoras, todos os fuzis, todos os canhões, todos os
morteiros, todas as granadas de bocal, ofensiva, defensiva, toda a dinamite, tudo que nós tínhamos de
explosivo, de armas no quartel, antes de sairmos, de
fecharmos o expediente. Todos os dias, nós éramos
obrigados a conferir aquilo tudo.
Nos dez anos que passei no quartel, lembro-me
de uma ou duas armas extraviadas em exercícios.
Eram pistolas. Não me lembro de um fuzil, de uma
metralhadora sendo extraviado. Agora, há muito. E é
por isso, Sr. Presidente, que estou apresentando um
projeto, para que se institua, no nosso País, no Código
Penal Militar, dever e punição:
O desaparecimento ou extravio de armamento,
munição e explosivo deverá ser comunicado até 48
(quarenta e oito) horas após a sua constatação, [não
importa se é um pelotão de fronteira ou se é o Forte
de Copacabana], ao Comandante da Força, ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Justiça e ao Congresso Nacional.
E o descumprimento do disposto no § 1º desse
artigo sujeitará ao comandante da organização militar as
penas dispostas no art. 319, que é a prevaricação.
Hoje, nós temos apenas a comunicação, mas
não há pena. Abre-se uma sindicância, veriﬁca-se
como ocorreu, tenta-se punir um sargento, tenta-se
recuperar uma coisa ou outra, um armamento, mas,
infelizmente, há muito armamento que hoje está aí na
mão de bandido e foi roubado de unidades militares.
Nem sei, nem acredito que tenha sido do Exército, mas
de outras unidades de Aeronáutica, de Marinha. Isso
precisa acabar. Precisa acabar!
Não podemos ﬁcar numa sindicância ou num IPI
restrito apenas à unidade militar. O Brasil precisa saber
disso. O Congresso precisa saber disso. Os comandantes militares precisam saber disso. Os Ministros
da Defesa e da Justiça precisam saber que sumiu um
fuzil, sumiu uma metralhadora, sumiu um lança-rojão.
E nós vamos ter que ter muito mais cuidado, porque
esse fuzil, na mão de bandido, acaba matando muitas
vezes dezenas de inocentes.
Sr. Presidente, eram essas as minhas palavras,
as minhas considerações...
O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Senador
Crivella?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pois não?

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

O SR. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Concedame um aparte, por favor?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Claro. Com o maior prazer.
O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Eu gostaria de cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo pronunciamento. Ontem, nós tivemos a oportunidade de falar um
pouquinho sobre a questão da segurança pública do
Brasil. E eu estava no gabinete, agora, quando V. Exª
estava falando, e ﬁz questão de vir pra cá, até porque
acho que tudo que acontece em relação à segurança
pública tem que ser olhado no conjunto. Nós temos que
olhar o que está acontecendo com toda a segurança
pública. Eu ouvi V. Exª falando aqui, por exemplo, das
fronteiras. Eu sou de um Estado, Rondônia, que é o
corredor das drogas, do tráﬁco de armas. As nossas
fronteiras estão escancaradas, as fronteiras brasileiras não têm ﬁscalização nenhuma. O que o Governo
faz? O que o Exército e a Polícia Federal fazem? Se
é de responsabilidade da Polícia Federal, não sei; se
é de responsabilidade do Exército brasileiro, não sei;
se é de responsabilidade da Força Nacional, não sei.
Percebemos que, além de tudo isso, há uma certa burocracia muito grande no País. Percebemos que, por
exemplo, hoje a Polícia Federal lá no seu Estado tem
um helicóptero e precisa, de repente, fazer uma ﬁscalização, ela precisa instalar metralhadoras, ela precisa
ter P-30, P-50, e eles não podem usar. Têm que chamar
um técnico do Exército brasileiro para colocar as armas
no helicóptero da Polícia Federal, porque a Polícia Federal não está autorizada, não está preparada e, por
isso, não pode usar. Quer dizer, a burocracia dentro da
própria segurança pública é dentro do próprio Governo.
Então, eu acho que nós temos que olhar essa questão
como um todo. Eu não conheço o projeto de V. Exª, e
V. Exª parece que anunciava a apresentação...
(Interrupção do som.)
O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) –...de um
projeto principalmente dos Estados que fazem fronteiras.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– É. De roubo de armas. Armas roubadas de quartéis,
da Polícia Federal.
O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Pois é!
Mas nós temos que nos preocupar também é com a
ﬁscalização das fronteiras. Isso não é de responsabilidades dos Estados brasileiros, mas do Governo Federal. E nós temos que nos preocupar com isso. Realmente é uma preocupação urgente e necessária, e
temos que debatê-la aqui no Senado, na nossa Casa,
para encontrarmos uma solução para essa questão das
fronteiras. O meu Estado tem em torno de 1.500km de
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fronteira, e nós precisamos achar uma solução para
esse problema.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Muito obrigado, Senador Expedito Júnior. Comungo
com V. Exª. Estava dizendo aqui que aprovei, no meu
primeiro ano de mandato, uma Lei Complementar, dando poder e dever de polícia federal às Forças Armadas,
porque é aquilo: a Polícia Federal têm 10 mil homens;
Marinha, Exército e Aeronáutica têm 300...
(Interrupção do som.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, muito obrigado.
Peço ao Senador, com muita honra, que conceda um aparte ao Senador do Ceará, Senador Flávio
Torres.
O Sr. Flávio Torres (PDT – CE) – Muito rapidamente, Senador Marcelo Crivella. Em 2006, ﬁz uma
viagem por terra, de motocicleta. Saí de Mato Grosso,
entrei na Bolívia, e ninguém nem me pediu passaporte.
Entrei no Brasil pelo Peru, passando por Assis Brasil, e
fui mostrar o passaporte em Brasiléia, a 110 km. Não
existe uma pessoa nem para perguntar o seu nome.
Você entra e sai sem a menor ﬁscalização. Poderia
ter levado o que quisesse na minha moto, e ninguém
perguntou de onde eu vim ou para onde eu ia. Muito
obrigado, Senador.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Eu que agradeço. Mais um testemunho que corrobora meus argumentos.
Sr. Presidente, agradeço, comovido, a generosidade de V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Marcelo Crivella, o Sr. Flávio Torres deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marconi
Perillo, 1º Vice-Presidente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Pela ordem, para uma comunicação inadiável,
concedo a palavra ao Senador César Borges.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Pela ordem, então, o Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, vou esperar, então, o Senador César Borges, que já está se dirigindo à tribuna,
e, logo após, usarei da palavra pela ordem. Vou esperar o Senador César Borges, pois V. Exª já o chamou
à tribuna.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO.) – Concedo a palavra ao Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero fazer
esta comunicação inadiável para saudar a imprensar
baiana, quando duas efemérides dizem respeito a dois
importantes jornais do nosso Estado. Em primeiro lugar, quero me congratular com o jornal A Tarde, o mais
antigo veículo da mídia da Bahia, que completou 97
anos no último dia 15 de outubro. Foi fundado por Simões Filho, que foi Ministro da Educação e da Saúde
no Governo Getúlio Vargas.
A Tarde nasceu vocacionado para grandes campanhas a favor da Bahia e, por isso, transformou-se
logo num patrimônio político e cultural do meu Estado.
Como ocorreu nos grandes jornais brasileiros, também
reuniu e reúne o melhor do pensamento baiano a sua
volta, trazendo, ao longo da história, algum dos mais
importantes intelectuais do período, como, por exemplo,
o geógrafo Milton Santos, ganhador do maior prêmio
de geograﬁa mundial.
Também o irmão mais jovem do jornal A Tarde,
Tribuna da Bahia, que, na data de hoje, está comemorando, exatamente 21 de outubro, 40 anos de fundação
e que, do mesmo modo, se integrou à vida baiana com
história de participação nas maiores lutas de interesse
da população baiana.
Fundado por Elmano Silveira, durante o regime
de exceção, meses após a edição do AI-5, esse jornal
tem sua trajetória interligada com a própria construção
da democracia em nosso País.
Seu surgimento está associado a uma época de
enorme efervescência política e cultural. Também reuniu notáveis intelectuais baianos na sua redação, então
jovens idealistas que desenvolviam suas próprias artes
em paralelo com a atividade de jornalistas.
Nesse jornal baiano, Tribuna da Bahia, trabalhou João Ubaldo Ribeiro, Glauber Rocha e outros
importantes intelectuais baianos, que tiveram a juventude marcada por aqueles anos tão agitados na
Nação brasileira.
Na chamada “escolinha” da Tribuna da Bahia
passaram também alguns dos maiores nomes do jornalismo baiano. A juventude dos seus integrantes fez
da Tribuna um jornal inovador na diagramação e no
processo industrial pioneiro do off-set.
É, portanto, parte imprescindível da cultura e da
história da Bahia que estou aqui registrando e aplaudindo. A homenagem que se faz a esses dois jornais
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também é a homenagem que presto e acho que este
Senado também presta à própria Bahia.
Além disso, Sr. Presidente, eu gostaria de registrar
a eleição de um político baiano, ex-prefeito da cidade
de Utinga, para presidir a Associação Brasileira dos
Municípios, uma entidade que, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, representa os Municípios
brasileiros nessa luta de sobrevivência, eu diria, que
os Municípios hoje encetam diante da grave crise que
se abate sobre as ﬁnanças municipais no momento
em que vivemos.
Então é um trabalho em conjunto, de um lado a
Associação Brasileira de Municípios, do outro lado, a
Confederação Nacional dos Municípios. É um baiano,
um amigo, um correligionário, do meu partido, do PR,
ex-Prefeito de Utinga, cidade da Chapada Diamantina, Alberto Muniz, que já foi presidente da União dos
Municípios da Bahia, que nós chamamos de UPB, sigla de União das Prefeituras da Bahia – hoje é União
dos Municípios.
Está marcado um dia de luta – próximo dia 23 – a
favor dos Municípios brasileiros. Na Bahia, a Assembléia Legislativa será mobilizada com a presença dos
Prefeitos, convocados pela União dos Municípios da
Bahia, pela UPB, para sensibilizar as autoridades, tanto
no âmbito federal quanto no municipal, da carência que
vivem hoje esses Municípios. Então, a Bahia sente-se
honrada pela eleição desse baiano. E nós, particularmente por ser um membro do PR, um ex-Prefeito, que
vai trabalhar pelos municípios de todo o País.
Quero aproveitar também, Sr. Presidente, para
dizer que ﬁquei muito satisfeito na semana passada,
quando, na Comissão de Assuntos Econômicos, foi
aprovado em caráter terminativo o Projeto de Lei nº
334, de 2006, de minha autoria, que permite ao contribuinte pessoa física usar seu saldo de restituição de
Imposto de Renda para abater débitos tributários com
a União. Hoje, se alguém tem um débito com a Receita
Federal, mesmo que esse débito esteja parcelado e o
pagamento totalmente regular, ﬁca impedido de receber sua restituição de Imposto de Renda até o ﬁnal do
pagamento de sua dívida tributária – uma rigidez sem
sentido. A legislação, hoje, permite compensação para
pessoa jurídica e até para pessoa física em outro tipo
de crédito, mas há uma cláusula especíﬁca que não
permite essa compensação quando se trata de crédito
com Imposto de Renda.
O que estamos propondo – e foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos em caráter terminativo, seguindo para a Câmara dos Deputados – é que
essa cláusula seja retirada, permitindo que a Receita
possa compensar imediatamente a ﬁm de que quem
tenha um débito com a Receita diminua desse débito
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sua restituição, bastando, para isso, que sua declaração tenha passado pelos trâmites legais, não esteja
na malha ﬁna e sua restituição seja reconhecida pela
Receita.
Nada mais justo, porque esse instituto da compensação é consagrado no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, que é a Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966, como forma de extinção de créditos
tributários. No art. 170, o mesmo Código diz que a lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Hoje, com a evolução tecnológica, principalmente no campo da informática e dos sistemas de informação, a administração ﬁscal dispõe de mecanismo
prático e seguro para controle dos pedidos de compensação. Isso por meio de uma declaração que indica os débitos e os créditos que, a seu juízo, devem
ser compensados.
Eu quero agradecer ao Senador Romero Jucá,
Líder do Governo, pela posição que tomou. Ele recebera orientação da Receita, que era contra o projeto,
e mesmo assim ele se posicionou favoravelmente ao
projeto, que foi aprovado, em decisão terminativa, pela
unanimidade dos Senadores presentes, inclusive o
Senador Aloizio Mercadante, Líder do PT, que foi convencido de que esse era um projeto correto.
A minha expectativa, Sr. Presidente, é a de que o
projeto tramite rapidamente na Câmara dos Deputados
e não haja mais os óbices da Receita Federal para não
se fazer algo que é muito justo para o contribuinte brasileiro, que arca com uma carga tributária tão pesada
que recai sobre suas costas. Que ele possa, quando
tem direito a restituição, que, na verdade, corresponde
ao imposto que ele pagou antecipadamente, que foi
descontado do seu salário ao longo do ano.
Quando você faz a sua declaração, na verdade,
você faz um ajuste, um encontro de contas. E se nesse
encontro de contas houve um crédito da devolução, que
você possa compensar os seus débitos, e não esperar
às vezes três, quatro anos para pagar um débito ﬁscal
existente para você poder fazer essa compensação.
Portanto, Sr. Presidente, eu queria, neste momento, dizer que a aprovação desse projeto me deu
muita satisfação porque toda vez que fazemos justiça
tributária, nós estamos cumprindo o nosso papel de
prevalecer o direito do contribuinte porque o leão é
forte, o leão é bravo, mas o contribuinte é o cidadão
brasileiro que merece todo o respeito e é um papel
nosso fazer justiça com esse contribuinte.
Espero que a Câmara dos Deputados aprove rapidamente esse projeto e que depois ele não sofra o
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veto do Presidente. Muitas vezes o Congresso realiza
a sua parte, faz o seu trabalho de legislar, e o Executivo veta o trabalho realizado nesta Casa e na Câmara
dos Deputados. Então, espero sensibilidade por parte
das autoridades do Poder Executivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª cumpriu rigorosamente o tempo. Parabéns.
Com a palavra, pela Liderança do PDT, o Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marconi
Perillo, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente quero
comunicar que tomei a decisão de assinar também o
requerimento da CPI do MST. Essa decisão foi tomada
depois de amadurecer, depois de uma reunião com a
Bancada, que me liberou para tomar essa iniciativa
se quisesse, embora ela tenha decidido não assinar
o requerimento.
Os últimos acontecimentos, principalmente aquele
de São Paulo, ﬁzeram-me reﬂetir. Mas não foi só isso;
foi também porque, no meu Estado, tenho ouvido argumentos de lideranças rurais dos dois lados. Primeiro,
se o MST está dentro da legalidade, da regularidade,
não há o que temer nessa CPI; de outro lado, os que
pedem a abertura da investigação argumentam: por
que não investigar, se há suspeitas?
Faço isso, portanto, em nome da minha história
política e em nome, sobretudo, da minha coerência.
Embora entenda que uma CPI não pode ser transformada em instrumento político eleitoral, entendo que a
minha assinatura tem uma simbologia no meu Estado
no sentido de que, sendo eu agrônomo de proﬁssão,
agricultor de proﬁssão, desde quando nasci, não posso deixar de, neste momento, me manifestar e estou
tomando esta atitude. Faço essa declaração em respeito ao meu Partido, que tomou outra decisão, e os
quatro Senadores não vão assinar o requerimento da
CPI. Faço isso em respeito àqueles que ponderaram
comigo que é, sim, importante a minha assinatura, já
que, se não há o que temer da parte de quem vai ser
investigado, é preciso dar a quem quer investigar o
direito de investigar.
Essa é a decisão que gostaria de anunciar.
Sr. Presidente, gostaria de aproveitar esses minutos para dizer que, sábado, estive na cidade de
Araucária, na região metropolitana de Curitiba. E lá a
discussão não foi diferente daquela que ocorre em todas regiões do Estados, onde estou levantando ideias
para um planejamento do meu Estado.
Esse planejamento tem como base ouvir as pessoas em cada região e, ouvindo, saber o que é mais
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importante fazer em cada região do Estado. Na região
metropolitana, há hoje uma grande preocupação com
a integração dos serviços que não estão ocorrendo à
altura da expectativa da população daquela região. O
transporte coletivo, por exemplo, não está mais atendendo à grande demanda, já que a região metropolitana recebe um contingente de pessoas e famílias
originárias do interior do Estado e de outros Estados.
E está saturado. É preciso modernizá-lo, colocar mais
equipamentos, integrar de fato a região, e a constituição
de um conselho metropolitano verdadeiro, que possa
analisar, que possa estabelecer juntamente com os
usuários, as empresas de transporte coletivo e também
as prefeituras municipais uma tarifa condizente com a
realidade daqueles que têm que trabalhar e, portanto,
têm que se deslocar de manhã para ir ao trabalho e, à
noite, para voltar para casa.
O grande déﬁcit habitacional na região foi debatido com bastante detalhe. E chegamos à conclusão de
que não basta apenas o programa do governo federal
para atender à demanda. É preciso que o governo do
Estado tenha um projeto especíﬁco para atender e se
somar ao esforço do Governo Federal para que possa,
dessa forma, atender à grande demanda que existe não
só na região metropolitana, mas em todo o Estado.
E é claro que não vou ter tempo de abordar todos
os assuntos, mas, como falei bastante aqui outro dia
da segurança pública e de uma proposta de modernização também do projeto de segurança pública que
existe hoje no Estado e que precisa ser modernizado,
eu gostaria de dizer que os centros integrados de segurança precisam ser criados para que a Polícia Militar,
junto com a Polícia Civil, juntamente com os conselhos
sociais, possam, em conjunto, oferecer aquilo que não
está hoje sendo oferecido, que é a segurança àquela
população que vive hoje amedrontada, principalmente
depois da chacina que ocorreu há quinze dias.
Se nós tomarmos como base o contingente da
Polícia, é preciso aumentá-lo, mas só aumentá-lo não
vai resolver. Se não houver a integração verdadeira da
comunidade, da sociedade, junto com a Polícia, para
que a Polícia Comunitária, nesse novo conceito de que
não deve ser apenas a polícia a procurar a comunidade, mas a comunidade se integrar à polícia e, dessa
forma, formar um mutirão para oferecer segurança, vai
ser difícil resolver os problemas, principalmente das
regiões onde a população se concentra mais.
Nós sabemos que há um problema sério também
de integração na saúde pública, e eu vou encerrar por
aí, Sr. Presidente, cumprindo o tempo. A saúde pública
da região metropolitana, que tem já hospitais municipais
e regionais, precisa da construção de mais um hospital
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na região de Colombo e de Almirante Tamandaré para
atender à demanda daquela região,
Mas é preciso equipar os hospitais daquela região no sentido de que nós tenhamos o atendimento
à baixa e média complexidade nos hospitais municipais e regionais e, dessa forma, reduzir o ﬂuxo para
os hospitais de alta complexidade da capital.
Essa é a integração da saúde que deve ocorrer, utilizando os hospitais universitários da PUC, da
Evangélica, da Universidade Federal, do Hospital de
Clínicas, para que nós possamos fazer um circuito em
que a saúde seja integrada também na região metropolitana.
Como não há tempo, eu voltarei ao assunto, mas
para dizer que a verdadeira integração da região metropolitana ocorrerá quando houver um conselho metropolitano trabalhando, opinando e votando em todas
as matérias de interesse da população.
Obrigado, Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Agora, pela ordem, o Senador Expedito, e, logo
após, por permuta com o orador Renato Casagrande,
concederei a palavra à Senadora Ideli Salvatti, para
uma comunicação inadiável.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só
para comunicar que hoje, na Comissão de Constituição
e Justiça - até para tranquilizar a população, principalmente a classe operária do meu Estado, Estado de
Rondônia -, não foi possível a votação da PEC da transposição dos servidores públicos do nosso Estado.
Eu acho que, na hora em que esse assunto vier
para o plenário do Senado, os Senadores vão querer
votar imediatamente, até para ﬁcarem livres desse
assunto, que nós tratamos quase todos os dias aqui,
Sr. Presidente. Mas faço este comunicado para não
frustrar a classe operária.
Quero agradecer a presença dos sindicalistas
que vieram para cá, agradecer também a presença
dos deputados estaduais. Tivemos vários deputados
estaduais aqui hoje, acreditando que o projeto pudesse
ser votado inclusive no plenário do Senado. Eu gostaria
de registrar a presença do Deputado Ezequiel Neiva,
do Deputado Valdivino Tucura, do Deputado Amauri e
do Deputado Jesualdo Pires.
Há um consenso. Houve já um entendimento
dos Líderes do Senado, de que, na próxima quartafeira, o tema deve ser pautado como um dos assuntos
prioritários da Comissão de Constituição e Justiça, e
deveremos, então, fazer justiça à população do nosso
Estado, votando a PEC da transposição dos servidores
públicos na CCJ e, depois, aqui no plenário.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Asseguro a palavra à Senadora Ideli Salvatti,
que falará, regimentalmente, para uma comunicação
inadiável.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero
agradecer ao Senador Casagrande pela gentileza da
permuta. Tenho quase certeza de que o assunto vai
ser o mesmo, Senador Casagrande. Nós dois estamos
muito envolvidos na preparação da posição que o Brasil deve levar à Conferência de Copenhague, a COP15. Eu tenho certeza de que V. Exª também deverá se
pronunciar nessa mesma linha.
Mas, antes de falar da preparação da Conferência de Copenhague e das questões do aquecimento
global, eu não posso deixar de fazer pequenas referências ao aquecimento eleitoral, porque aqui já tivemos
pronunciamentos da Oposição, as matérias todas dos
jornais, muitas críticas, questionamentos a respeito
de antecipação de campanha. E é interessante, porque se colocam, se enxergam e se visualizam determinadas questões e se deixam de ver e de enxergar
outras. Por exemplo, o Governador de Minas Gerais e
o de São Paulo, Aécio Neves e Serra, têm percorrido
o Brasil, têm ido para vários eventos que também podem ser considerados antecipação de campanha. Em
Santa Catarina, nós temos recebido, até com muita
frequência, esses dois Governadores de Estados tão
importantes.
Além disso, houve uma notícia que não pode
deixar de ser registrada: a Assembléia Legislativa, a
pedido do Governo do Estado de São Paulo, terminou
de mudar a Constituição para que a Sabesp, a empresa de saneamento, possa fazer propaganda fora de
São Paulo. A Sabesp, a Companhia de Saneamento
de São Paulo, vai fazer propaganda em todo o Brasil,
às custas do Erário, dos contribuintes paulistas, e o
argumento é a título de incentivo ao turismo.
Então, querem fazer críticas? Ótimo. Vamos fazer, então, no patamar, avaliando todos os comportamentos que estamos tendo de Governadores e de
pré-candidatos, que estão aí em campanha também
bastante aquecida.
Agora, o que eu gostaria de trazer aqui, em nome
até da Presidência da Comissão de Mudanças Climáticas, que tenho a honra de presidir no Congresso, é
que está havendo essa preparação para a Conferência de Copenhague. Lá teremos a oportunidade de
assumir compromissos, e espero que efetivamente
todos os países assumam os compromissos com a
redução da emissão do CO2, do gás carbônico. Tomara que possamos minimizar os efeitos do aquecimen-
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to e até as consequências que o aquecimento já vem
provocando no clima, na natureza, com episódios de
que, infelizmente, Santa Catarina tem sido um grande
palco, um palco de tragédias, em consequência de
fenômenos extremos.
E tudo tem que trabalhar, todos nós temos que
estar convencidos de que é de suma importância não
aumentarmos, em mais de dois graus centígrados, a
temperatura da Terra, em relação à era pré-industrial
até o ﬁnal deste século. Isso é fundamental para que
possamos ter um planeta em condições de continuar
sobrevivendo, para que as populações possam continuar se desenvolvendo, sendo a natureza colocada
de forma adequada.
Por isso, a posição que o Brasil vai levar tem que
ser ofensiva, tem que ser instigante, tem que ser, eu
diria até, de provocação, tendo em vista as condições
de o Brasil ter uma das maiores coberturas ﬂorestais,
de ter uma das maiores reservas de água doce do
planeta, de termos uma matriz energética altamente
renovável, o que não ocorre na grande maioria dos
países. Portanto, o Brasil tem condição de ter essa
posição instigante, provocativa, de forçar inclusive um
acordo correto na COP 15.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) - Mas
não podemos, em hipótese alguma, imaginar que devemos ter uma posição ingênua: o Brasil assumir compromissos, assumir metas sem que os demais também
o façam, inclusive na medida, Senador Casagrande,
da responsabilidade que têm e tiveram com o comprometimento do planeta, com o volume de emissões
que praticaram e continuam praticando, em níveis
elevadíssimos.
Portanto, o Brasil tem que ter a posição, tem que
esticar, tem que instigar, mas não pode se antecipar,
não pode apresentar nada que não seja correspondente
com o compromisso dos demais países, principalmente
dos países mais desenvolvidos, de ponta em termos
tecnológicos e industriais.
Para concluir, a Comissão Mista de Mudanças
Climáticas está terminando os seus trabalhos. Nós
deveremos ter, nos próximos dias, a apresentação do
parecer preliminar do nosso Relator, o Deputado Colbert
Martins. Vai ser um momento muito importante para
que nós possamos ter a posição dessa que é uma das
mais importantes comissões do Congresso Nacional,
pelo trabalho, pelo tema e pelo momento que estamos
vivenciando. E muitas outras comissões, muitas outras
instituições estão debatendo este assunto, o que é
muito importante que venha a acontecer.
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Eu queria encerrar com uma notícia extremamente
interessante que está hoje na mídia internacional. Foi
publicada hoje, no jornal londrino The Guardian, uma
matéria que destaca que a autoridade reguladora de
publicidade daquele país vai investigar a campanha de
TV do governo britânico sobre as alterações climáticas,
depois de receber centenas de denúncias acusando
de provocar alarmismo e de enganar o público.
Essa campanha do governo britânico teve um
custo de 6 milhões de libras e marcou uma mudança
no tom de marketing do Governo em torno do tema
emissão de CO2.
Portanto, ao mesmo tempo em que o assunto é
relevante, é importante, essa notícia também mostra a
importância de estarmos atentos para que o alarmismo
não tome conta no sentido de adotarmos medidas que
possam vir em prejuízo, principalmente, volto a dizer,
em prejuízo de um País que, como o nosso, preservou
as suas ﬂorestas, enquanto tantos outros dizimaram
as suas; de um País que tem uma matriz energética
absolutamente diferenciada da de todos os outros
países, porque é renovável, na sua grande maioria; e
um País que tem a condição de cumprir determinados
compromissos, mas não de forma ingênua, sem que
outros países também assumam as suas responsabilidades devidas.
Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço pelo prolongamento por mais alguns
minutinhos.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Convido para fazer uso da palavra, pelo período do Expediente, o ilustre Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Presidente, pela sua consideração na permuta que ﬁzemos com a Senadora Ideli. Aos estudantes que estão aqui participando juntamente conosco,
muito obrigado pela visita, bem como aos que estão
nos acompanhando pela TV Senado.
Senadora Ideli, a COP 15, a reunião da Dinamarca, no ﬁnal do ano, vai ser uma reunião importante.
Ontem, ﬁz um aparte à Senadora Serys, que
anunciou que estaremos agora, neste ﬁnal de semana,
em uma reunião preparatória dos Parlamentares, do
G8+5, que a instituição, a ONG, Globe International
promove todo ano, para que levemos uma posição dos
Parlamentos desses países aos Chefes de Estado e
às comissões que vão representar os países na COP
15, pela importância da conferência que vai discutir
mudanças climáticas no ﬁnal do ano na Dinamarca.
Então, é um assunto que interessa a todos nós. Depois,
quero falar mais a respeito desse assunto.
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Mas, inicialmente, quero tratar de um assunto
que começamos a abordar aqui ontem. Eu, pelo menos, comecei a tratar ontem, em um aparte que ﬁz ao
Senador Jefferson Praia, que falava da PEC 300, e nós
acabamos discutindo segurança pública.
Os eventos e os fatos que nós tivemos, Senador
Flávio Torres, no Rio de Janeiro, nos últimos dias, não
são, na verdade, fatos que têm sido novidade no Brasil,
não só no Rio de Janeiro. Ali de forma mais veemente,
até porque a cena de um helicóptero pegando fogo e
fazendo um pouso forçado, pegando fogo e matando
policiais militares é uma cena que choca a todos nós.
A imagem fala muito mais do que aquilo que, de fato,
nos é informado por meio apenas do som. Então, com
a imagem, nossos olhos conseguem captar muito mais
os efeitos de um fato. E aquela cena marcou, porque
nós estávamos vivendo, no Rio de Janeiro, ainda uma
certa euforia com o anúncio da cidade como sede das
Olimpíadas de 2016. E isso teve uma repercussão internacional muito forte também. Isso tudo acaba jogando
luz nesse episódio. Mas voltamos, de fato, a conviver
com essas imagens de violência, especialmente nas
favelas, nas comunidades mais carentes do Rio de
Janeiro, que abrigam milhares de famílias em comunidades pouco ou nada assistidas pelo Estado.
Derrubar helicóptero e matar policiais mostram
a que ponto chegou a criminalidade na sua atitude de
enfrentar e desmoralizar o Poder Público. São cenas
que revelam a esquizofrenia sociológica e antropológica de uma relação mal resolvida do Estado com as
comunidades carentes do Rio de Janeiro e do Brasil,
e que já se vão tornando banais, em que pese o lado
impactante das imagens e sua repercussão externa.
Qual seria o próximo passo dessa guerra que não
é exclusivamente da Cidade do Rio, mas que se manifesta em batalhas isoladas, embora reﬂetindo o mesmo
contexto social de injustiça, nas regiões metropolitanas
das grandes cidades e até em cidades de porte médio
do País? Qual seria, então, esse próximo passo da
criminalidade? A resposta poderia ser a constatação
de que os governos, nos seus três níveis de Poder...
É importante que reconheçamos que esta é uma falha
dos três níveis de Poder Público do Estado brasileiro:
não encontrar uma maneira de dizer, efetivamente,
àquelas comunidades que a situação está mudando.
Apesar dos investimentos feitos, as comunidades não
sentem na pele, nas suas famílias as mudanças que
são tão necessárias, de um volume tão grande e de
uma intensidade tão grande.
As obras de infraestrutura e as políticas sociais
levadas às comunidades carentes pelo Governo Federal, em parceria com os governos locais, no curto prazo,
podem passar a impressão de paliativo, muito embora,
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no longo prazo, todos nós estejamos consciente de
que serão de extrema importância para a melhoria da
qualidade de vida daquelas pessoas.
Então, enquanto aqueles cidadãos esperam as
obras serem concluídas, a bem do resgate da cidadania, o que devem fazer as autoridades?
A resposta é levar o Estado àquela gente, mas
um Estado forte, que passe segurança, que atue na
repressão e na prevenção ao crime. Inicialmente, sufocando a ação de comandos do tráﬁco de drogas;
depois, pela depuração da qualidade do trabalho do
contingente policial, no que diz respeito a um comportamento ético no exercício da função e afastando os
maus dos bons policiais. E, por ﬁm, com melhoria do
equipamento, com treinamento adequado para enfrentar
e inibir estratégia de enfrentamento do tráﬁco.
Uma terceira ação representaria atenção especial aos jovens dessas comunidades, que se sentem
discriminados pelo asfalto e que passam a enxergar no
traﬁcante um ídolo, um anti-herói, a oportunidade de
ascensão social que ele não vislumbra por uma série
de razões, como discriminação social e racial, por razões geográﬁcas, como o estigma que carregam por
morarem em favela e em regiões mais carentes.
Sabemos que é difícil convencer do contrário
crianças e adolescentes, que veem o traﬁcante desﬁlando na sua frente em carrões do último tipo e esbanjando o gasto com supérﬂuos, numa clara e ilusória
demonstração de que o crime compensa – até porque
o modelo atual é o de que quem mais consome é o
mais feliz; e o que não consome é infeliz, é uma pessoa que não teve sucesso.
O crime não compensa e não compensará, mas,
para que ele de fato não possa compensar no futuro,
é fundamental que se combata a impunidade. Isso é
o que o governos precisam demonstrar, aumentando
o risco da prática do crime, porque, do jeito que está
hoje, a impunidade é tanta que o risco ﬁca pequeno,
com o movimento da sociedade organizada, com ações
concretas, visando a amparar os milhares de meninos
e meninas que vivem em situação de risco.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permite
V. Exª um aparte?
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Senador Gerson Camata, com muito prazer,
concedo-lhe um aparte.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador
Renato Casagrande, muito lúcida a visão que V. Exª
expõe sobre o problema...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado!
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – ...da segurança, até com suas implicações do lado psicológi-
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co, do consumismo, porque, realmente, isso está enganando a juventude, que acaba indo por um desvio,
até levado por fantasias, por ilusões. Mas acho que o
problema da segurança é continental hoje, quer dizer,
não é um problema do Brasil. Por exemplo, V. Exª se
lembra quando o Brasil foi fazer aquele acordo com o
Paraguai – estamos dando US$400 milhões a mais para
o Paraguai –, sugeri ao Ministério das Relações Exteriores pedir ao Paraguai: “Vamos dar os US$400 milhões,
mas controlem as armas que vocês estão mandando
para o Brasil; controlem a maconha que vocês estão
mandando para o Brasil; não persigam os “brasiguaios”
que vocês estão perseguindo; tenham um gesto de retorno em relação àquilo que estamos fazendo.” Deram
os 400 milhões para o Paraguai, não cobraram nada
do Paraguai. Do Sr. Evo Morales, da Bolívia, a mesma
coisa. Tomou as reﬁnarias, o Brasil pagou, não pediu
nada em troca. Ontem, prenderam um caminhão: 30
fuzis vindos da Bolívia e sendo mandados para o Brasil. Tinha que exigir que a polícia deles tomasse conta
também e ajudasse a polícia brasileira. Com a Colômbia, assinamos, antes de ontem, um contrato US$640
milhões. Não pedimos nada à Colômbia. Então, veja
V. Exª que há necessidade de uma ação continental.
Cadê o Itamaraty, para impor a esses países que ajudem o Brasil? Um outro problema que vejo: estamos
preocupados com o litoral. Agora é submarino, avião
a jato para vigiar o litoral. Isso é do tempo colonial! O
Brasil está sendo invadido pela fronteira seca. Temos
que mudar a visão da segurança nacional e deslocar
quartéis e Forças Armadas ao longo dessa fronteira
seca. É por aí que o Brasil está sendo invadido. Outra
coisa: R$34 bilhões para comprar submarino e avião?!
O Brasil não corre ameaça, ninguém está ameaçando
o Brasil. Agora, os brasileiros estão ameaçados de sequestro, de tiroteio, de morte, a todo momento. Por que
o Governo não pega esses R$34 bilhões, em vez de
comprar submarino e avião, e entrega para cada Estado R$1 bilhão, para melhorar a penitenciária, melhorar
o serviço de inteligência, para fazer programas sociais
nas favelas e nos morros? Aí, sim, daríamos segurança
aos brasileiros, que estão ameaçados. Ninguém está
ameaçando o Brasil, mas os brasileiros estão sendo
ameaçados. Cumprimento V. Exª. Temos que ter uma
visão continental desse problema, senão vamos patinar nele por muitos anos.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Senador Camata. V. Exª apenas antecipou a outra parte do meu pronunciamento. Agradeçolhe pelo enriquecimento.
As autoridades federais, as estaduais e as municipais precisam responder como é que o armamento
pesado, de guerra, fabricado em outros países ou de
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uso privativo das Forças Armadas, está chegando ao
Brasil. Como é que esses armamentos estão chegando
ao Brasil, passando pelas fronteiras, transitando pelas
ruas das grandes cidades e subindo morros sem nenhuma interferência? Isso é inconcebível; caracterizaria
conivência de integrantes do Poder Público. É o mesmo
que subestimar a nossa capacidade de entender que
só pela participação direta de alguns inescrupulosos
agentes públicos se alcança sucesso nessas operações comerciais. Vai droga para lá e vem armamento
pesado para cá, numa via de mão dupla.
Os números da criminalidade são assustadores
e caracterizam estado de guerra. As estatísticas do
Instituto de Segurança Pública, órgão da Secretaria de
Segurança Pública do Rio de Janeiro, mostram que,
nos últimos quatro anos, desapareceram, mensalmente, em média 406 pessoas...
(Interrupção do som.)
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – ...perfazendo um total aproximado de quase 20
mil em quatro anos.
De acordo com estudos de segurança pública,
os autos de resistência alcançam algo próximo a 100
pessoas – traﬁcantes/delinquentes – por mês ou quase cinco mil em quatro anos. São homens e mulheres,
jovens e adultos que se envolveram numa verdadeira
guerra com o narcotráﬁco e com o crime organizado.
É missão difícil para o Poder Público reverter essa
situação. São cerca de mil favelas na cidade do Rio
de Janeiro; muitas delas convivendo com traﬁcantes
e milícias que rivalizam pelos pontos de distribuição
de drogas e de outros serviços, que chegam a trocar
tiros em plena luz do dia.
O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que o total de gastos realizados pelos governos estaduais em segurança pública subiu de R$24
bilhões para R$33,5 bilhões de 2005 a 2008.
V. Exª poderia me conceder mais dois minutos,
Sr. Presidente? Encerro meu pronunciamento em dois
minutos.
(Interrupção do som.)
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Essa é uma leitura que pode revelar que esses
investimentos ainda são insuﬁcientes para atingir seu
objetivo – aumentaram, mas são insuﬁcientes.
Sr. Presidente, o Governo do Presidente Lula tem
tomado medidas para reverter o quadro de pobreza no
Brasil. Os programas sociais e as políticas públicas de
inserção resultaram numa queda de 31,8%, em 2002,
para 23,5%, em 2007, o percentual dos domicílios
abaixo da linha da pobreza – reduziu esse percentual
dos domicílios. Mas ainda lidamos com uma concen-
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tração excessiva de renda no País. Aproximadamente
60% da riqueza está nas mãos de 20% das pessoas
mais ricas.
São distorções que vão sendo enfrentadas, mas
que revelam ainda uma dívida social enorme, que certamente está na raiz dos fatos ocorridos no Rio.
Não gosto da abordagem que se faz sobre a violência no Brasil e sobre os interesses políticos e comerciais da realização da Copa do Mundo e dos jogos
olímpicos. É bom que tenhamos essas duas atividades
na nossa agenda nos próximos anos. Elas exigirão altos
investimentos em infraestrutura para sua realização.
Isso representará geração de renda e emprego.
Mas o problema da violência no Rio e no Brasil é
para antes e para depois dos eventos esportivos internacionais. É uma questão que o Estado brasileiro precisa
responder com políticas públicas, justiça social, distribuição de renda e acesso aos direitos constitucionais
para todos. Não há mais espaço para maquiagem social,
recolhimento de mendigos e policiamento ostensivo do
Exército para dar aparente impressão de normalidade.
Desde já, é preciso ﬁcar claro que, posteriormente
à Copa do Mundo e aos jogos olímpicos, o País não
pode regressar ao estado de barbárie. Deve, sim, o
Estado de direito assumir a sua responsabilidade, que
é a de assegurar direitos públicos e privados e acesso
à cidadania a todos, não como situação emergencial
ou circunstancial, mas uma ação permanente.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Renato Casagrande, o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Darei a V. Exª a palavra, pela ordem, logo depois de
apresentar as matérias.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como é pouca coisa, poderemos fazê-lo.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Exatamente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre o item 1 da pauta, embora esteja presente,
mas sendo muito baixo o quórum no plenário, nós não
vamos submeter à decisão.
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Temos quatro acordos desses que vamos ler rapidamente, porque, já pelo acordo feito na Casa, não
podem ser votados sem a concordância de todos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 48:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 397, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 397, de 2009 (nº
792/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre a República Federativa do Brasil e a
República do Panamá, celebrado em Brasília,
em 25 de maio de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.732, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Heráclito Fortes.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo nenhuma manifestação contrária,
encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria está aprovada e vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 397, DE 2009
(Nº 792/2008, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre a República Federativa do
Brasil e a República do Panamá, celebrado
em Brasília, em 25 de maio de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Serviços Aéreos entre a República Federativa do Brasil
e a República do Panamá, celebrado em Brasília, em
25 de maio 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 caput 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 do Acordo foi publicada no DSF em 28-92009.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 49:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 480, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 480, de 2009 (nº
20/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Adoção de Emendas à Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimos, de 1979, adotadas por meio da
Resolução MSC. 155(78) do Comitê de Segurança Marítima da Organização Marítima
Internacional.
O Senador Tasso Jereissati foi o Relator.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, dou como aprovada
e a matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 480, DE 2009
(Nº 20/2007, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Adoção de Emendas
à Convenção Internacional sobre Busca e
Salvamento Marítimos, de 1979, adotadas
por meio da Resolução MSC. 155 (78) do
Comitê de Segurança Marítima da Organização Marítima Internacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Adoção de Emendas à Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimos, de 1979, adotadas por meio da
Resolução MSC. 155 (78) do Comitê de Segurança
Marítima da Organização Marítima Internacional.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão das referidas Emendas, 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 acordo encontra-se publicada no DSF de 24-62009.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Presidente, eu queria só registrar a presença aqui,
entre nós, dos oﬁciais da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, que estão em visita ao Senado Federal. Eu só queria desejar boas-vindas a todos
eles. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa se associa à comunicação de V. Exª e deseja o maior êxito a todos aqueles que estão fazendo
curso na Escola Superior de Guerra, instituição que
tem prestado grandes serviços ao País.
Muito obrigado pela presença.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 50:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 508, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 508, de 2009 (nº
1.051/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Nicarágua sobre o Exercício
de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado em Manágua, em 8 de agosto de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.734, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Inácio Arruda.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Sem nenhuma manifestação contrária, considero
aprovado, e a matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 508, DE 2009
(Nº 1.051/2008, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Nicarágua sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico, celebrado em Manágua, em 8 de
agosto de 2007.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Nicarágua sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico,
celebrado em Manágua, em 8 de agosto 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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América para Programas
Educacionais e de Intercâmbio Cultural, celebrado em
Brasília, em 27 de maio de 2008.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer emendas ou ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2º O artigo X do referido Acordo será promulgado com a seguinte redação:

(*) A íntegra do Acordo encontra-se publicada no DSF de 24-62009.

“Artigo X
Ambas as Partes pretendem isentar a
cobrança de taxas para concessão de vistos, inclusive toda e qualquer taxa de processamento, para cidadãos e nacionais dos
Estados Unidos da América e do Brasil e
seus dependentes, envolvidos em programas
realizados sob os auspícios da Comissão,
como descrito no Artigo II deste Acordo. As
Partes pretendem iniciar a observância dessa isenção trinta dias após o Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos da América
para Programas de intercâmbio Educacional
e Cultural entrar em vigor. Caso alguma das
Partes rescinda essa isenção, ela notiﬁcará a outra Parte com trinta ou mais dias de
antecedência.”

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 531, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 531, de 2009 (nº
1.353/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos da América para Programas
Educacionais e de Intercâmbio Cultural, celebrado em Brasília, em 27 de maio de 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.735, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Fernando Collor.
Discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
(*) PROJETO DE CECRETO LEGISLATIVO
Nº 531, DE 2009
(Nº 1.353/2008, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos da América para Programas Educacionais e de Intercâmbio Cultural, celebrado em Brasília,
em 27 de maio de 2008.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do Acordo encontra-se publicada no DSF de 26-62009

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 52:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 657, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 657, de 2009 (nº
46/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação entre
a República Federativa do Brasil e a República Islâmica do Paquistão sobre Cooperação
no Combate à Produção, Consumo e Tráﬁco
Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas,
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assinado em Brasília, em 29 de novembro
de 2004.
Parecer favorável, sob nº 1.736, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Romeu Tuma.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Não havendo manifestação em contrário, considero aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 657, DE 2009
(Nº 46/2007, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação entre a República Federativa do Brasil
e a República Islâmica do Paquistão sobre
Cooperação no Combate à Produção, Consumo e Tráﬁco Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas, assinado em Brasília,
em 29 de novembro de 2004.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a
República Islâmica do Paquistão sobre Cooperação
no Combate à Produção, Consumo e Tráﬁco Ilícito
de Drogas e Substâncias Psicotrópicas, assinado em
Brasília, em 29 de novembro de 2004.
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 Acordo encontra-se publicada no DSF de 19-82009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
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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).
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).
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).
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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.
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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

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,

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
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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 96A, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 96A, de 2003 (nº 277/2008, Substitutivo na Câmara), que acrescenta §3º ao
art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para reduzir, anualmente,
a partir do exercício de 2009, o percentual
da Desvinculação de Receitas da União incidente sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que
trata o art. 212 da Constituição Federal; dá
nova redação aos incisos I e VII do art. 208,
de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a
abrangência dos programas suplementares
para todas as etapas da educação básica; e
dá nova redação ao §4º do art. 211, ao §3º
do art. 212 e ao caput do art. 214, acrescentando-lhe inciso VI. (DRU).
Parecer favorável, sob nº 1.756, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia.
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13
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.
14
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.
15
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.
16
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.
17
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.
18
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.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (nº 1.282/2003,
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Leitão), que acrescenta parágrafo ao art. 1.050
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil (dispensa a citação
pessoal do embargado para responder à petição inicial, exceto quanto não houver constituído advogado).
Parecer sob nº 1.570, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a Emenda nº 1 – CCJ, de
redação, que apresenta.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 19, de 2005 (nº 1.683/2003,
na Casa de origem, do Deputado Fernando
Gabeira), que dispõe sobre a criação do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas
Cagarras.
Pareceres sob nsº 1.571 e 1.572, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora Senadora Patrícia Saboya, favorável,
nos termos da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relatora ad
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que
passa a ser denominada Emenda nº 1 – CCJ/
CMA (Substitutivo).
21
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 Crimi-
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nais 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.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (nº 4.127/2004,
na Casa de origem, do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame), que altera o art. 275 da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, incluindo como sujeitas
ao procedimento sumário as causas relativas
à revogação de doação..
Parecer favorável, sob nº 1.573, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior.
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e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.
25
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.
26

23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007
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.
24
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

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.
27
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 ter-
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mos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que
oferece.
28
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.
29
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.
30
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.
31
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,

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

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.
32
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.
33
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.
34
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.
35
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.
36
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.
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37
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.
38
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.
39
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.
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40
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).
41
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.
42
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.
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
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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.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 196, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 196, de 2008 (nº 34/2007,
na Casa de origem, do Deputado Cássio Taniguchi), que altera os arts. 32 e 33 da Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001, que dispões
sobre o Estatuto da Cidade (incentivos para
construções ecologicamente sustentáveis).
Parecer sob nº 1.304, de 2009, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relatora: Senadora
Marina Silva, favorável, com a Emenda nº 1 –
CMA, que apresenta.
45
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.
46
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
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Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
47
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.
53
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum.)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios,
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de
1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as condutas de
fazer aﬁrmação falsa ou negar a verdade, na
condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares
de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008
(em audiência, nos termos do Requerimento nº 29, de 2007), Relator: Senador Alvaro
Dias.
54
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
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– 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.
55
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.
56
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.

606

53954

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 22

57
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.
58
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.
59
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: Se-
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nador 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.
60
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.
61
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.
62
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 Pedo-
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ﬁlia, 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.
63
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.
64
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.
65
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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66
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.
67
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).
68
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).
69
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)
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REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009

REQUERIMENTO Nº 1.159, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.112, de 2009, do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006,
e 63, de 2007, por regularem a mesma matéria (concede benefício no imposto de renda
para empresas).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 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).

71
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).
72
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).
73
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).

75
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).
76
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).
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77
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).
78
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.
79
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.
80
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.
81
REQUERIMENTO Nº 1.263, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.263, de 2009, do Senador
Wellington Salgado, solicitando que, so-
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bre 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).
82
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).
83
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.
84
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
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automotores destinados ao transporte coletivo
interestadual).
85
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.)
86
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).
87
REQUERIMENTO Nº 1.333, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.333, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 330, de 2005, com os Projetos
de Lei do Senado nºs 46 e 361, de 2003, que
já se encontram apensados, por regularem a
mesma matéria (tabela do imposto de renda).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, com o intuito de procurar colaborar com
a Mesa Diretora e com respaldo no art. 403 do Regimento Interno do Senado Federal e
– considerando a matéria publicada no Jornal do
Senado de 11 de outubro, que, sob o título “Es-
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trutura dos gabinetes pode sofrer mudanças”,
informa que o Conselho de Administração do
Senado incumbido de estudar a proposta da
Fundação Getúlio Vargas de revisão da estrutura organizacional da Casa encaminhará à Mesa
Diretora uma minuta de projeto de resolução
do Regulamento Administrativo, na qual poderá
incluir uma proposta de mudanças na estrutura
dos gabinetes dos Senadores;
– considerando que, no referido Conselho de Administração – composto pelo Diretor-Geral e de representantes da 1ª Secretaria, da Presidência,
da Diretoria-Geral Adjunta, da Secretaria-Geral
da Mesa, da Secretaria de Recursos Humanos,
da Secretaria de Controle Interno, da Secretaria
Especial de Comunicação Social, da Consultoria
Legislativa, da Consultoria de Orçamento e da
Advocacia –, não consta a presença de representantes dos funcionários da Casa, analistas
ou técnicos legislativos, que trabalham nos gabinetes dos Senadores;
– considerando que também nós, Senadores, não
temos conhecimento do teor do citado projeto
de resolução;
– considerando que o jornal Correio Braziliense de
15 de outubro publicou matéria sob o título “Alegria”, dizendo que
“a Mesa Diretora do Senado votará, nos
próximos dias, projeto de resolução que cria
102 novos cargos comissionados nos gabinetes dos Senadores e de lideranças partidárias.
Pagarão salário de R$ 9.979,24. A proposta
abre brecha para que os atuais chefes de gabinete, obrigatoriamente de carreira, sejam
substituídos por indicações políticas”;
apresento a seguinte
QUESTÃO DE ORDEM:
– sendo o projeto de resolução uma proposição legislativa, conforme consta do art. 211, inciso II, do
Regimento Interno, não terá ele que ser instruído
pelas comissões temáticas da Casa antes de ser
apreciado pelo Plenário?
– o Conselho de Administração, que não possui como
membros efetivos funcionários de carreira – analistas e técnicos – que trabalham nos gabinetes,
tem legitimidade para propor projeto de resolução que altere a conformação de pessoal dos
gabinetes dos Senadores?
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– a matéria pode ser aprovada pela Mesa Diretora
sem que os Senadores possam instruí-la nas
comissões e discuti-la no Plenário?
Levanto esta questão de ordem porque sou favorável à manutenção dos funcionários de carreira nos
gabinetes, visto que funcionam como verdadeiras âncoras da integridade administrativa da Casa. Inclusive,
conversei com alguns Senadores que também estão
em comunhão com este pensamento. Sou contrário
à imposição de mudanças nos gabinetes dos Senadores sem que sejam ouvidos os próprios Senadores
e os funcionários que trabalham nos gabinetes, com
experiências de anos.
Na circunstância presente, em que se clama por
um enxugamento de nossas despesas, não me parece
ser recomendável a criação desses novos 102 cargos
comissionados no Senado.
Por ﬁm, Sr. Presidente, peço a V. Exª que envide esforços no sentido de analisar o teor do Ofício nº
1.616, que encaminhei a V. Exª no dia 28 de setembro,
por meio do qual externei a minha estranheza com a
assinatura, pela Mesa Diretora, de um ato que permite
aos Líderes partidários e aos membros da Comissão
Diretora dispor de mais três cargos comissionados para
atuarem nos seus Estados de origem. Como diversos
Líderes, como os Senadores Osmar Dias e Pedro Simon, naquela tarde, haviam se pronunciado a respeito,
assim como outros, o próprio Senador José Agripino e
inclusive o Senador Aloizio Mercadante, com a minha
anuência, e todos expressaram a sua discordância,
peço a V. Exª que examine, também, essa questão e
nos informe se esse ato está ou não em vigor.
O Senador Pedro Simon, ainda há pouco, disseme que esse ato não foi colocado em vigor. Mas a Senadora Serys, ainda no início da tarde, informou-me
que parece que esse ato está, sim, em vigor. Daí por
que o esclarecimento. Acho que o Senador Osmar
Dias tem uma preocupação no mesmo sentido, Sr.
Presidente.
Essa é a questão de ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Presidente.
Pela ordem, para complementar a questão de ordem
levantada pelo Senador Suplicy. Estou aqui, no fundo,
Presidente.
Eu gostaria de apoiar a questão de ordem levantada pelo Senador Suplicy, que se coloca contra a
nomeação de mais 102 cargos para compor o quadro
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de comissionados do Senado e ocupar, dessa forma,
a cheﬁa de gabinete dos Senadores. Por duas razões.
Primeiro, porque o chefe de gabinete, sendo funcionário
da Casa, conhece melhor o funcionamento da Casa e
pode, dessa forma, apoiar os trabalhos que o Senador
realiza no seu gabinete com muito mais eﬁciência. Não
tenho, há quinze anos no Senado, por que reclamar
de qualquer procedimento daquele que ocupa a cheﬁa do meu gabinete, sendo ele funcionário da Casa.
De outro lado, Sr. Presidente, nós estamos falando no
momento em que V. Exª tem falado para toda a Nação
da necessidade de reduzir gastos, de cortar custos
no Senado Federal, e essa medida vai na contramão
dessa proposta, dessa tese.
Por essas duas razões, coloco-me aqui contrário
a essa medida e também reforço que, em relação à
ocupação de cargos na Liderança, já me pronunciei.
No primeiro momento, entendi que todos os Líderes
eram favoráveis àquela resolução que admitia até três
cargos ocupados por funcionários no Estado de origem do Líder. Posteriormente, como vi que não havia
consenso, coloquei-me contrário a essa medida. Se
ela está em vigor, a minha posição continua sendo
contrária a ela, às duas medidas.
Estou aqui dando apoio, portanto, ao pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu quero dizer aos Srs. Senadores, antes que outros
Senadores se manifestem, que eu estou perplexo com
a notícia dessa criação de 102 cargos, porque isso absolutamente não existe, nunca foi levado à Mesa Diretora, nem há nenhuma proposta nesse sentido.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
revisão do orador.) – Portanto, deve ser anulado o ato
imediatamente. Não entrar em vigor nada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não, não foi criado nada, nada a respeito, não existe
isso. Quer dizer, não há, de maneira nenhuma, criação
de novos cargos. Seria absolutamente uma insensatez se, neste momento, nós pudéssemos ir por esse
caminho de criar cargos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, ou o Senado muda, ou o Senado acaba. É
um dilema cruel, mas esse é o dilema verdadeiro.
O PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Excelência.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
digo: ou o Senado muda, ou o Senado acaba. Esse é
um dilema cruel, porém um dilema verdadeiro. Essa
atitude tem de ser enérgica e pronta.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É claro, se, num momento desses, fosse acontecer
isso.
De maneira, Senador Suplicy, que isso não existe.
Essa matéria não tem fundamento, não se está, absolutamente, criando cargo nenhum. Não há maneira de
se fazer isso, nem se deseja.
Quanto ao projeto da Fundação Getúlio Vargas,
ainda hoje, pela manhã, tive uma reunião ﬁnal com a
Diretoria da Casa e a Diretoria da Fundação Getúlio
Vargas sobre isso.
Quero recordar aos Senadores que a primeira
providência tomada pela Mesa foi remeter aos Srs.
Senadores a proposta de reforma da Fundação Getúlio Vargas. Levamos 30 dias, e recebemos algumas
sugestões dos Srs. Senadores. Submetemos ao Conselho Diretor da Casa, porque esse é um órgão que
existe no Regimento da Casa. Há mais de 30 anos
que ele está lá como órgão da Casa, para opinar sobre essas matérias.
Estamos seguindo o caminho que realmente deve
ser feito. E já anunciei aqui outro dia que estamos na
fase ﬁnal, esperamos que na próxima semana. Não
faremos nesta quinta-feira porque não está presente o
Senador Heráclito Fortes, mas, na próxima semana, já
estaremos com o projeto, a minuta do primeiro projeto
da Fundação Getúlio Vargas, uma vez que, recebida
na Mesa, nós submeteremos aos Srs. Senadores – já
disse isso aqui –, que vão examinar, e, naturalmente,
depois do exame deles, nós teremos uma outra sessão
para votação desse projeto de reforma.
Eu acredito que nosso prazo vá até ao ﬁm do ano
e que, já no próximo ano, tenhamos condições de começar a implantar o que estamos procedendo.
De maneira que, quanto a essas notícias de criação de cargo, eu estou inteiramente perplexo. Isso não
existe. V. Exªs podem ﬁcar tranquilos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, é o Jornal do Senado do
dia 11, na palavra do Sr. Diretor-Geral.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Que diz o quê?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Que trata
exatamente dessa matéria de que, nesses novos cargos, o chefe de gabinete poderá ser de fora e não do
quadro. Quer dizer, a matéria vem publicada no Jornal
do Senado, na boca do Diretor. Então, é uma matéria...
Repare V. Exª que o Senador Suplicy...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador... Não. Ele não deve ter falado em criação
de cargos. O que há é uma proposta que consta e
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que ainda não está fechada – eu mesmo sou contrário – de que o chefe de gabinete deve ser um cargo
comissionado de fora, e não de funcionário da Casa.
Essa é uma das sugestões que se encontram lá. E
eu sou contra. Eu acho que deve continuar sendo um
funcionário da Casa.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu acho
que V. Exª está certo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Isso não vai... Jamais isso implica a criação de nenhum cargo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Acho
que V. Exª está certo. Eu também acho que o chefe
de gabinete do Senador deve ser um funcionário da
Casa, que conhece a Casa, que é membro da Casa,
que está aqui a vida inteira, está aqui antes de a gente
chegar e vai ﬁcar aqui. E não alguém que a gente traga
de fora, que não tem nenhum compromisso, que não
sabe absolutamente nada. Eu acho que isso é absolutamente certo. E acho infeliz essa notícia. A notícia foi
infeliz. Não precisavam ter publicado, para não trazer
essa questão. Acho que o Senador Suplicy falou bem,
os Líderes falaram bem, e V. Exª está falando bem, no
sentido de dizer que não vai acontecer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Não. Eu, pelo menos, fui, na discussão que houve...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A outra
questão, se V. Exª me permite, foi levantada desta Casa.
V. Exª inclusive falou, e depois V. Exª respondeu. Eu
recebi a informação de que todos os Líderes eram favoráveis a que Líderes e membros da Mesa tivessem
mais três cargos. E V. Exª, como vários Líderes falaram,
dizendo que eram contrários, disse: “Se os Líderes são
contrários, não tem razão de ser a matéria”.
Três cargos no Estado. Não tem razão de ser. A
informação que nós temos é que está em vigor, que
esses cargos foram criados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Pedro Simon, eu quero explicar a V. Exª
que nenhum cargo foi criado em relação a que três
funcionários pudessem ser colocados pelos Líderes
nos escritórios dos seus Estados. Os Líderes, como
os Senadores, já têm os funcionários do seu gabinete, mas, pelo Regimento e a norma colocada em vigor, eles podem ter um gabinete no seu Estado, que
era feito arbitrariamente, que agora foi feito com uma
norma que foi colocada, dando o endereço, onde vai
ser localizado, qual é o escritório dos seus Estados
e quem vai ser responsável por acompanhar o ponto
desses funcionários que vão trabalhar. O que permitia, até então, e...
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não tem
cargo novo, então?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não tem nenhum cargo novo. Esses Líderes podiam
ter, como os outros Senadores, no seu Estado esse
número.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Está esclarecido. É importante.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– No primeiro projeto de resolução...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Está claro
que não tem cargo novo em gabinete de Líder nem de
membro da Mesa...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nenhum membro da Mesa...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...e que
essa notícia que saiu sobre chefe de gabinete é uma
notícia que não tem nada de verdade.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Essa é uma interpretação errada. Essa é uma interpretação errada.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Fiquem V. Exªs tranquilos, que seria uma coisa absurda se isso pudesse ocorrer.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, realmente
eu ia fazer... Se tivesse feito uso da palavra antes de
V. Exª, eu iria realmente conﬁrmar que, no acompanhamento que estou fazendo da mudança estrutural
administrativa da Casa, realmente não consta a criação de nenhum cargo, absolutamente. Inclusive aqui,
numa das páginas do parecer da Fundação, diz-se
num parágrafo:
Este trabalho não consiste em uma auditoria de qualquer natureza das atividades do
Senado Federal, nem mesmo uma auditoria
administrativa. Não contempla considerações
sobre contratos, gastos com passagens, estrutura e funcionamento dos gabinetes parlamentares.
Mas realmente a imprensa – foi nisto que se baseou o Senador Osmar Dias, que leu na imprensa, não
sei qual foi o jornal – noticiou que haveria todas essas
mudanças, criação de cargos e, fundamentalmente,
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alteração na estrutura dos gabinetes, que ﬁcariam só
três servidores da Casa em cada gabinete. Acredito
que hoje nós temos nove, não é isso, Senador Botelho? Nove. Ficariam só três, e que, quanto ao chefe
de gabinete, ﬁcaria como opção o Senador até admitir
alguém de fora da estrutura da Casa.
Eu quero dizer que, em nome da Instituição, isso
seria um verdadeiro desastre para todos nós, Senadores. Não contemplaria o bom andamento dos serviços
dos gabinetes. Na minha opinião, os chefes de gabinete
desta Casa, assim como os demais servidores que eu
conheço, que trabalham na parte diretiva, administrativa, intelectual da Casa, são pessoas extremamente
competentes para as funções que desempenham.
E hoje já passou aquela nuvem negra, mas lamento
muito que, durante toda aquela fase, eles tenham sido
machucados injustamente.
Então, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, acredito
que isso contempla a maioria, de mantermos a estrutura
dos gabinetes, com chefe de gabinete sendo escolhido
entre os servidores da Casa. E isso realmente mantém
a memória da Casa, mantém aquele ritmo de seriedade
que ela sempre impõe aos seus comandados. Enﬁm,
dá segurança e credibilidade ao Senado Federal.
Por isso, apelo para que não façamos o que hoje
se faz na Câmara Federal, em que o chefe de gabinete
é de livre arbítrio do Deputado.
Outra coisa: como se justiﬁcaria eu trazer alguém
lá do Amapá para ser meu chefe de gabinete, ganhar
aqui R$10 mil, ter de pagar um apartamento de R$3
mil, ter de comprar um carro e gastar com o carro R$3
mil, e ter de sustentar sua família?
Então, não se justiﬁca. Sou a favor de que permaneçam os servidores da Casa, porque eles digniﬁcam
o trabalho que esta Casa faz.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Srs. Senadores, ﬁquem absolutamente certos de
que nada será decidido sem se ouvir toda a Casa até
quando nós submetermos o projeto ﬁnal. Concordo em
grande parte com o que V. Exª acaba de dizer.
Com a palavra, se o Senador Arthur Virgílio consente, pela ordem, o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu acho que
o que V. Exª concluiu é a expressão da pura verdade.
Ontem, estive com um grupo numeroso de chefes
de gabinete que me traziam essa preocupação, e eu
disse a eles: “Fiquem tranquilos, porque uma decisão
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dessa natureza o Presidente Sarney vai submeter ao
Plenário”. É o que V. Exª acaba de dizer.
Eu não sei qual é a dúvida: se se está falando
na possibilidade de os chefes de gabinete serem funcionários de fora, ou alguma outra versão que esteja
provocando essa hipótese de contratação de 102 funcionários, o que V. Exª já rechaçou de plano.
Agora, é claro: pensar em contratar 102 pessoas
com salário perto de R$10 mil, a essa altura da história
do Senado, com as suas diﬁculdades, seria a completa
insensatez. Não passa pela cabeça de V. Exª, nem pela
de nenhum de nós. Afastada essa hipótese.
Mas o que eu gostaria de deixar claro? Eu acho
que todos nós conhecemos – e conhecemos muito bem
– os nossos chefes de gabinete e muitos chefes de gabinete de outros gabinetes. Eu, por exemplo, como V.
Exª, devo ser dos mais antigos desta Casa; eu tenho
três mandatos de Senador, V. Exª tem cinco mandatos
de Senador. Eu conheço a minha chefe de gabinete há
20 anos. Quando eu fui Senador pela primeira vez, eu
não desempenhei o mandato dos oito anos inteiros, eu
me licenciei para voltar ao governo do meu Estado. E
a minha chefe de gabinete, quando eu voltei ao Senado, foi convocada para ser a mesma, pela qualiﬁcação
dela, ela que é funcionária efetiva do Senado.
São todos funcionários da melhor qualiﬁcação,
do melhor nível proﬁssional. Não há por que mexer em
time que vai bem. Eles conhecem a história do Senado, têm na memória as diﬁculdades da Casa, os caminhos para os acertos necessários, eles são elementos
preciosos do funcionamento dos gabinetes. Não é do
meu gabinete, nem do de V. Exª: é no entendimento
entre gabinetes.
De modo que quero manifestar minha opinião,
como Líder do meu Partido, absolutamente contrária
a qualquer uma das hipóteses: ou à criação de cargos
novos, ou à possibilidade de ser trazida de fora gente
que não seja dos quadros do próprio Senado.
Com desculpas ao Senador Arthur Virgílio, essa
é a minha opinião.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Sr.
Presidente,
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É rapidinho, Sr. Presidente. Apenas fazer um apelo a V. Exª, com a permissão do Líder do meu Partido.
São duas coisas: primeiro, a PEC da Juventude,
Sr. Presidente, está pronta para ser votada. A PEC
da Juventude tem o entendimento de praticamente
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todos os Líderes da Casa. Eu conversei com todos –
com todos – sobre a PEC da Juventude. Parece-me
que o que tranca mais a pauta é medida provisória,
e não necessariamente uma PEC. Então, se for esse
o entendimento também da Mesa do Senado, peço
a V. Exª que coloque em pauta a PEC da Juventude,
para que possamos votá-la. Fui o Relator da matéria
na Comissão de Constituição e Justiça, e a PEC está
pronta para ser votada.
Concordando também com o Líder José Agripino,
eu não tenho dúvida de que o posicionamento de V.
Exª é esse que V. Exª falou da tribuna. Quando vi aqui
vários Líderes, vários chefes de gabinetes preocupados com a possibilidade de nomeação de chefes de
gabinete dos Senadores que não pertençam ao quadro efetivo do Senado, eu estava certo de que V. Exª
ia fazer exatamente o que V. Exª fez aqui. A decisão
soberana é do Plenário. E quero concordar: em time
que está ganhando, não se mexe. Temos o melhor quadro de servidores do Senado. Quero até cumprimentar
todos os servidores do Senado.
Então, acho que a decisão de V. Exª é acertada.
Eu não tinha dúvida de que a decisão de V. Exª seria
essa mesma.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nós temos orador na tribuna...
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Exato. Mas com a exceção
que V. Exª abriu para os demais Senadores, e também
com a condescendência do Senador Arthur Virgílio, eu
queria fazer uma rápida manifestação.
Primeiro, concordo com todas as considerações
feitas sobre a insanidade de se fazer alteração na estrutura de funcionamento dos gabinetes. É bom que
se diga que essa questão surgiu justamente porque,
como disse o Senador Suplicy, o Jornal do Senado,
do dia 11, publicou matéria tratando exatamente sobre
isso: que o Conselho de Administração da Casa havia
elaborado uma minuta de projeto de resolução tratando justamente dessa redeﬁnição quanto às cheﬁas de
gabinete e à criação de novos cargos. Então, com a
manifestação de V. Exª, creio que está claro o encaminhamento que será dado a essa questão.
Porém, eu gostaria de aduzir aqui a necessidade
de que pudéssemos debater, Sr. Presidente, o conjunto
da proposta de reforma administrativa que foi elaborada
pela Fundação Getúlio Vargas e, com certeza, demandaria um conjunto de decisões, de redeﬁnições, para
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evitar os problemas com que convivemos até aqui,
sobretudo tratando de preparar o futuro.
Nesse sentido, quero sugerir a V. Exª uma reunião
com todos os Líderes e, é claro, consultando as Srªs
e os Srs. Senadores, todos, para veriﬁcar, naquilo que
se produziu em termos de proposições à Fundação
Getúlio Vargas, o que de fato é adequado, necessário e urgente para fazermos, o que clamamos aqui há
muito tempo, a reforma administrativa mais completa
do Senado Federal. Creio que é um interesse da Mesa
e de todos nós. Mais ainda: é de interesse da sociedade brasileira.
Então, eu quero sugerir a V. Exª uma reunião inicial com os Líderes e, posteriormente, uma consulta
ampliada a todos os Senadores e Senadoras para uma
deﬁnição quanto ao que deve ser, de fato, reformulado, de acordo com o estudo realizado pela Fundação
Getúlio Vargas.
Agradeço a V. Exª
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Repito, mais uma vez, que essa é a orientação que a
Mesa tomou. Na hora que deﬁnirmos o projeto – deve
ser na próxima semana –, vamos submeter o estudo
a todos os Parlamentares, os quais terão tempo para
opinar sobre isso. Depois de receberem essa contribuição, teremos uma sessão administrativa, só administrativa, para a votação da reforma. Faremos uma ou
duas ou quantas forem necessárias. Nada será feito
sem ouvir os Srs. Senadores.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu acho
que o Senador Casagrande está na minha frente, eu
vou respeitar, depois eu faço o “pela ordem”.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Fique à vontade.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem V. Exª a palavra, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador. ) – Obrigado.
Presidente Sarney, V. Exª tem conhecimento da
apresentação que ﬁz à Mesa, da leitura que V. Exª fez
da instalação da CPI do Dnit. Estamos na fase de indicação dos nomes para que a CPI possa ser instalada.
Antes, porém, eu gostaria de uma informação da Mesa,
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Presidente Sarney: se ainda falta algum partido apresentar nomes para a instalação da CPI do Dnit? Quais
são esses partidos? Eu gostaria que V. Exª pudesse
solicitar a esses partidos uma certa urgência. Aproxima-se já o ﬁnal do ano, e gostaríamos de instalar esta
CPI antes do ﬁnal do ano, Presidente Sarney. Essa é a
nossa vontade. Não sei se vamos conseguir. Mas sei
da lisura de V. Exª com relação a esse fato – V. Exª já
demonstrou isso. Então, acredito que estamos na fase
ﬁnal, apenas alguns partidos ainda não o ﬁzeram, não
sei, pode ser que todos até já tenham apresentados
nomes – isso é o que eu gostaria de saber –, para que
possamos, logo, logo, instalar a CPI do Dnit.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
–Informa-me a Secretaria da Mesa que só PTB indicou
os nomes, os outros partidos, não.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – O
PMDB?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – PA)
– Só o PTB.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – AP) – Só o
PTB?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Só o PTB. Os outros partidos ainda não indicaram.
Mas eu posso dar um prazo aos outros partidos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – AP) – Eu gostaria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– E, depois disso, de acordo com o acórdão do Supremo Tribunal Federal, eu indicaria os nomes para a
instalação da CPI.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – AP) – Eu gostaria de solicitar aos Líderes – ao lado de V. Exª está
o Líder do DEM, ao Líder do PDT – dos demais partidos, ao do próprio PSDB, que indicassem os nomes
para compor a CPI do Denit.
Sr. Presidente, agradeço-lhe. Sei que V. Exª tem
demonstrado boa vontade nesse sentido.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Inclusive já ﬁzemos duas vezes ofícios; reiterando,
informa-me a Srª Secretária.
Senador Casagrande...
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente, desculpe-me. Há também a CPI dos Medicamentos,
que já tem mais de mês que foi lido e, parece-me, até
agora não apresentaram os nomes também. Inclusive,
já tem gente pedindo para ser o relator, e não consigo
que tenha a indicação necessária.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – A Mesa informa-me que se trata do mesmo que
aconteceu com a Comissão do Dnit.
Concedo a palavra ao nobre Senador Renato
Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Presidente, já me considero, com relação aos
chefes de gabinete, satisfeito com as explicações. Há
uma proposta, mas V. Exª é contra, diversas pessoas
se colocaram contra, na minha avaliação não tem passagem esse tipo de proposta, considero-me esclarecido
com relação a esse tema.
Mas achei adequado, Sr. Presidente, o debate no
Plenário, porque vivenciamos, recentemente, toda uma
situação que acabamos debatendo muito as questões
internas do Senado, e muitos de nós argumentávamos
à época que não tínhamos conhecimento dos fatos.
Não temos mais esse argumento.
Daqui para frente nós temos que debater permanentemente os temas junto com V. Exª, com a Mesa do
Senado e cada Parlamentar individualmente. E convidamos – só para também dar informação ao Plenário e a
V. Exª – o Senador Heráclito Fortes e o Diretor-Geral da
Casa para que possam comparecer à Comissão de Fiscalização e Controle – e farão isso na semana que vem.
Já tinha sido marcado, mas eles tiveram um problema
e remarcaram para a semana que vem, para esclarecer
e fazer uma apresentação de tudo que já foi feito ou daquilo que foi feito até agora pela Casa com relação às
medidas anunciadas e implementadas, e àquelas que
estão planejadas e programadas e aquelas que estão
com diﬁculdades, se existem diﬁculdades. É uma oportunidade para os Parlamentares também poderem cobrar
do 1º Secretário e do Diretor-Geral medidas que acham
adequadas de serem implementadas nesta fase, neste
momento de mudança que o Senado tem que viver.
Então, eu queria só anunciar para V. Exª e para
o Plenário que na semana que vem vamos fazer um
debate com o 1º Secretário e com o Diretor-Geral da
Casa na Comissão de Fiscalização e Controle.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
V. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, antes de mais nada, eu registro a
assinatura, no próximo sábado, da ordem de serviço
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de pavimentação da recuperação da BR-174, que liga
Manaus a Boa Vista, e até aqui considerada precária,
uma das piores do País, segundo pesquisa divulgada
recentemente pela CNT.
No ranking das 102 estradas constantes da pesquisa, a BR-174 ocupa 99º lugar entre as piores. O ato
de sábado será realizado no Km 2, junto à cidade de
Presidente Figueiredo, com a presença do Ministro dos
Transportes, Alfredo do Nascimento, a quem cumprimento pela iniciativa e obviamente cumprimentando
igualmente a população do meu Estado pela melhoria
que imagino será desta vez concreta.
Ainda antes de entrar no tema que diz respeito à
economia brasileira, eu requeiro voto de aplauso à antropóloga Luiza Garnelo, organizadora, junto com Gilda
Barreto Baré, uma mulher indígena da etnia Baré, do
livro bilíngue – ou seja, português e baniwa – intitulado
Comidas Tradicionais Indígenas do Alto Rio Negro,
destinado às comunidades indígenas femininas de São
Gabriel da Cachoeira. Esse voto de aplauso também.
Requeiro, portanto, que esse voto seja levado ao
conhecimento da socióloga e, por seu intermédio, a
Gilda Barreto Baré, às comunidades indígenas pelas
suas organizações de São Gabriel da Cachoeira, ao
Prefeito e meu amigo Pedro Garcia, ao Vice-Prefeito
André Baniwa, e também ao Instituto Socioambiental,
que é muito bem dirigido pelo ex-Deputado, uma ﬁgura
brilhante, que se chama Márcio Santilli.
Sr. Presidente, ainda, voto de aplauso ao Município
de Boca do Acre, no Amazonas, pelo transcurso, dia 22
de outubro, do aniversário de sua criação. Que isso seja
levado ao conhecimento da Prefeita de Boca do Acre,
Srª Maria das Dores Munhoz e, por seu intermédio, ao
Presidente e membros da Câmara de Vereadores, ao
Poder Judiciário local e, principalmente, à população do
Município. Sem esquecer, obviamente, do meu companheiro tão querido, o ex-Prefeito Iran Lima.
Sr. Presidente, cumpridos esses deveres, que são
com o meu País, são com o meu Estado, eu passo a
discutir um pouco a questão econômica. E, obviamente, não deixa de ser uma convocação para o debate
qualiﬁcado nesta Casa.
Nos últimos anos, eu tenho ocupado a tribuna para
bater na tecla do que, para mim, se aﬁgurava como
um início – e hoje é uma realidade – de descontrole
ﬁscal por parte do Governo.
Há muito tempo, advirto que tem sido crescente
o “desleixo” governamental ao permitir que os gastos
correntes mantenham trajetória de crescimento com
uma política ﬁscal ﬂácida.

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A Fitch Ratings, uma das agências mais competentes quando se trata de classiﬁcação de risco, concluiu em seu último relatório que o nosso País precisa
urgentemente dar início ao seu processo de consolidação ﬁscal. Segundo a Fitch, uma maior disposição
em conter o aumento dos gastos, especialmente os
correntes, seria positiva para a credibilidade das metas
ﬁscais. No entanto, essa discussão jamais recebeu o
destaque que merecia, talvez em função da conjuntura
internacional que nos vinha sendo amplamente favorável, como era favorável ao mundo inteiro.
No ano passado, a crise que teve início nos Estados Unidos e que rapidamente se transformou numa
crise internacional de magnitude comparável à de 1929
gerou uma indeﬁnição sobre os rumos que a economia
teria. A oferta de dinheiro sofreu absurda retração. O
dinheiro parou de circular e quem possuía recursos
não emprestava, ou seja, quem precisava de dinheiro
para cobrir sua falta de caixa não o encontrava com
facilidade. Isso tornou o crédito disponível escasso e
naturalmente caro. E numa economia totalmente globalizada como a atual, a escassez de recursos afeta
rapidamente, quase que online, empresas do mundo
todo, Senador Aloizio Mercadante.
No Brasil não poderia ser diferente. A circulação
de dinheiro ﬁcou restrita e o consumo, comprometido.
Isso enfraqueceu a economia, pois empresas e pessoas físicas passaram a enfrentar muitas diﬁculdades
para ﬁnanciarem seus projetos, haja vista as condições
mais apertadas de crédito que passaram a existir.
Enﬁm, restou conﬁrmada a extensão e a profundidade da crise que nos atingiu. A ideia infeliz de que
se trataria de uma “marolinha” foi logo desmentida,
esfumaçou-se, envolvida pela realidade rude.
No entanto, há que se reconhecer que determinados fundamentos da economia brasileira, a exemplo do
bom nível de reservas, da solidez do sistema bancário,
alcançada a partir do Proer – que foi tão contestado
por quem hoje está no poder, mas que se revelou tão
eﬁcaz na hora de proteger a saúde do sistema bancário brasileiro –, e do câmbio ﬂutuante, conquistas trazidas pelo Plano Real – é bom, também, ressaltarmos
–, permitiram ao Brasil enfrentar a crise com menos
desgaste que alguns outros países.
Há que se reconhecer, também, que o Governo
Federal lançou diversas medidas independentes para
tentar conter os efeitos da turbulência internacional na
economia brasileira.
Todavia, creio não haver dúvida de que, hoje,
entre as grandes preocupações reinantes no cenário
brasileiro, uma se agiganta. Trata-se da irresistível es-
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calada dos gastos públicos, ao mesmo tempo em que
se reduz gravemente a arrecadação do Estado.
O Editorial do Valor Econômico do último dia 13
de outubro dá uma boa medida da situação. E chamo a
atenção, Senador Aloizio Mercadante, no momento em
que proponho o debate qualiﬁcado em torno da questão
ﬁscal neste Brasil – que, a meu ver, se avulta sobre todas as demais, quando se trata de economia –, para um
trecho que V. Exª deve ter lido, com certeza, do último
dia 13 de outubro, do jornal Valor Econômico:
Como parte do efeito da crise mundial,
a receita ﬁscal do governo, de janeiro a agosto, caiu R$34,9 bilhões em relação ao mesmo
período de 2008. Segundo dados oﬁciais, a
ação do governo para evitar uma recessão
prolongada, entre aumento do gasto e renúncia de receita, representou 1,2% do PIB (R$36
bilhões). Ao mesmo tempo, mas sem qualquer
relação com a crise (...)
Isso é muito importante que V. Exª atente, porque eu creio que é hora mesmo de retomarmos esse
debate qualiﬁcado, que V. Exª propõe sempre, com
tanta percuciência.
Ao mesmo tempo, mas sem qualquer relação com
a crise [portanto, não se pode culpar a crise disso], o
governo gastou R$15,8 bilhões a mais com salários
do funcionalismo e R$10,2 bilhões a mais em custeio
da máquina administrativa até agosto.
Esse é um fato inegável, um fato irrecorrível!
E aí eu fechos as aspas do texto do jornal Valor
Econômico.
Inclusive, a última estimativa da equipe econômica do Governo projeta uma queda anual da ordem
de R$64 bilhões, o que me parece até uma projeção
bastante otimista, pois técnicos do meu Partido especializados também em contas públicas e em execução
orçamentária prevêem uma queda, Senador Aloizio
Mercadante, em torno de R$77 bilhões.
Mas continua o Editorial do Valor Econômico.
E novamente chamo a atenção de V. Exªs para o momento em que abro aspas, Senador Tião Viana, para
o jornal Valor Econômico. É o debate qualiﬁcado que
propomos e que tem que ser acatado, imagino, pelo
Plenário, Senador Tião Viana, porque são as questões substantivas que vão deﬁnir as posições de cada
um diante de um momento delicado por que passa o
Governo, e por que passa o País, portanto, diante de
uma situação ﬁscal que considero ﬂácida, considero
que a cada momento se torna mais difícil, mas que
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tem que ser analisada por nós nesse nível, repito, do
debate qualiﬁcado.
Então, aspas para o Valor Econômico:
De janeiro a agosto, conforme os últimos
dados oﬁciais disponíveis, as receitas tributárias registraram queda nominal de 0.8%. Os
gastos do Governo Federal, no entanto, do
Governo Federal aumentaram exuberantes
16,1% nesse mesmo período.
Quer dizer, queda da receita de 0.8% e aumento
de gastos do Governo Federal de 16,1% nesse mesmo
período. Não há família que suporte isso, não há empresa que resista, não haverá país que possa conviver
com essa realidade ao longo do tempo. Portanto, a batata começou a assar, essa é a grande verdade.
A primeira questão que se coloca, diante
desses dados, é se a maior parte do problema
está na redução das receitas – já claramente
esperada em 2008, tão logo se viu instalada
a crise ﬁnanceira mundial – ou se isso advém
do aumento das despesas, estas, sim, sob
total controle do Governo.
O Governo pode alegar: “Não sou responsável –
pelo menos não sou responsável inteiramente – pela
queda das receitas”. Mas ele é responsável pelo aumento das despesas, pelo aumento dos gastos correntes. Não dá para nós fazermos uma equação sem
admitir uma dessas duas verdades como verdade
verdadeira.
Nesse ponto então, Sr. Presidente, infelizmente,
o Governo não fez o seu dever de casa. Talvez por ter
apostado tudo na teoria da marolinha, o que foi uma
imprevidência, no mínimo. E continuou insistindo na
gastança. Continuou gastando muito, e, sinceramente, gastando mal.
Assim, asﬁxiado pela queda – repito, esperada e
previsível; o governo não pode se dizer surpreso com
a queda da arrecadação – e também asﬁxiado pela
gastança desenfreada com a máquina pública, o Governo vem adotando medidas pouco criativas e que,
em última análise, tentam passar para a sociedade e
para o trabalhador brasileiro em geral a conta de sua
irresponsabilidade ﬁscal, de sua falta de bom senso
no lidar com matéria ﬁscal.
Fruto desse malabarismo pouco criativo, perﬁlaram-se medidas desesperadas para alavancar a
arrecadação, como:
1. A tentativa de ressuscitar a CPMF, agora intitulada CSS (Contribuição Social da Saú-
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de). A CSS, Senador Marconi Perillo, que seria
cobrada a partir de 2010, prevê uma alíquota
de 0,1% sobre as movimentações ﬁnanceiras
e seria investida totalmente na saúde. Garantiria, em tese, uma arrecadação em torno de
R$10 bilhões para esse setor. Esquecem que
o grande problema da saúde no Brasil não é
uma questão de verba, mas de gestão e de
seriedade. Boa gestão e combate à corrupção.
Além disso, ignoram que o País já está saturado de impostos e que o novo imposto sufocaria
ainda mais a população. Ignoram também –
ou ﬁngem fazê-lo – que a extinta CPMF, que
também tinha como objetivo a saúde, acabou
se pulverizando para outros setores;
2. A criação do “imposto do livro”. Isso
seria cômico se não fosse trágico. Já se lê
tão pouco no País! E para arrecadar supostamente R$66 milhões – “m” de Maria: milhões
de reais – por ano, pensaram nessa ideia de
jerico, Senador Antonio Carlos – e já lhe concedo o aparte –, ideia literalmente de jerico,
de taxar a venda de livros. Isso eu considero
quase que aquele ﬁlme Fahrenheit 451, em
que os fascistas que tomavam conta do poder
queimavam livros, tinham horror a literatura,
tinham horror a cultura.
Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Arthur Virgílio, é importante esse debate. A Oposição está provocando essa discussão aqui na Casa e
V. Exª é um dos principais nomes que estão tentando
gerar esse debate. Na verdade, nossa situação ﬁscal é
que não permite que possamos reduzir a taxa de juros
e, portanto, reduzida a taxa de juros, poderíamos ter
um ajuste na taxa de câmbio, sem estarmos usando
artifícios como essa colocação de IOF em cima de
aplicações de renda ﬁxa e de ações para investidores
estrangeiros. Ora, essa taxação fará, sem dúvida, com
que tenhamos problemas, inclusive de minguar nosso
mercado de capitais. Nosso mercado de capitais vinha
travado até 2003, por causa da conjuntura internacional
e por falta também de governança corporativa. A autorregulação da Bovespa trouxe a governança, a economia internacional fez com que a economia brasileira
começasse a se recuperar, já que ela vinha preparada,
nos anos 90, com todos os ajustes que foram feitos
no Governo Fernando Henrique. O Governo Lula continuou a política econômica, pudemos aproveitar parte
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da recuperação internacional e tivemos fortalecimento
no nosso mercado de capitais.
Agora nós estamos vendo a possibilidade de
termos que exportar o mercado de capitais para os
Estados Unidos, já que lá, em melhores condições, os
investidores aplicarão, digamos, em títulos, em ações
ou mesmo também em títulos brasileiros vendidos lá
fora. Então, tudo isso é gerado por não haver uma política ﬁscal de ajuste caminhando para o déﬁcit nominal
zero. Porque se tivéssemos isso, a taxa de juros cairia
e não seria necessário, absolutamente, nós pensarmos
em IOF. Portanto, essa foi uma medida errada – vou
comentar isso mais tarde –, porém, ela vem do desespero do Governo de não ter outro instrumento natural,
que seria a queda da taxa de juros em uma situação
ﬁscal mais favorável. Nossa situação ﬁscal realmente
preocupa para os próximos anos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Antonio Carlos.
Senador José Agripino. Senador José Agripino
Maia, chamo a atenção de V. Exª para o aparte lúcido
e correto desse Senador lúcido e correto que é o Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior.
Veja bem, chega a ser pueril o Governo achar que
resolve a questão da sobrevalorização do real, taxando
o mercado de capitais. Ele, na verdade, enfraquece o
mercado de capitais, passa uma péssima recomendação e não resolverá algo que vai continuar sendo
atraente, na medida em que o Brasil pratica juros que
são muito bons para quem vem aqui especular.
Aqui eu quero...
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – V. Exª me
permite, Senador.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já concedo a V. Exª o aparte. Só para dizer duas coisas: uma,
fazendo uma crítica ao mercado. O mercado tem feito
uma certa vista grossa. O mercado sabe que pratica um
otimismo irreal em relação à situação ﬁscal do Governo, mas como está dando muito dinheiro, eu entendo,
e digo isso com a maior sinceridade, está praticando
uma certa vista grossa. Em segundo lugar, agora em
defesa do mercado, que não é esse monstro que certas pessoas de uma esquerda ultrapassada imaginam,
esse monstro que come criancinhas. O mercado, é dele
que depende o funcionamento da economia. É ele que
ﬁnancia as indústrias, ele que ﬁnancia o funcionamento
normal e natural e cotidiano da economia.
Muito bem. É incrível como, a esta altura, não se
compreendeu que para o capitalismo brasileiro amadurecer de verdade é preciso amadurecer de verdade sobre o mercado de capital. E essas medidas que
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mudam a regra do jogo, de taxar aqui, porque quer
resolver uma situação de curto prazo, e não vai resolver situação de curto prazo nenhuma, esse vai e vem
é demonstração de imaturidade da nossa economia
e da gestão econômica que o Brasil hoje tem, enﬁm,
à mão.
Mas eu concedo um aparte a V. Exª e agradeço
muito a contribuição, que foi generosa e correta, do
Senador Antonio Carlos Júnior a esse debate qualiﬁcado, que eu já vi que atrai o Senador Aloizio Mercadante – que já se inscreveu. É um debate qualiﬁcado,
que nós temos que praticar aqui na Casa. O Senador
Tião Viana aprova e todos nós entendemos que está
na hora mesmo, Senador Valdir Raupp, de nós discutirmos os temas que são fundamentais. Eu não vejo nada
mais importante do que se discutir a questão ﬁscal no
Brasil, porque ela é uma bomba de efeito retardado e,
com certeza, explodirá no colo do próximo Presidente, e que pode causar – e já está causando – danos e
preocupações ao atual Governo ainda, porque o Governo atual ainda tem 2010 inteiro e mais uma parte
de 2011, um pouquinho de 2011, tem um dia de 2011,
tem 2010 inteiro e tem os meses ﬁnais de 2009.
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador
Arthur Virgílio, V. Exª viu a notícia de hoje? Que, mais
uma vez, a arrecadação federal – mais uma vez, a arrecadação federal – caiu? V. Exª ouviu a tentativa do
Governo de taxar a poupança e o recuo, a pressão da
Oposição. E V. Exª viu, está falando agora, sobre, sem
anúncio, a taxação em 2% sobre o capital estrangeiro que entra no País, a troco de conter o ingresso de
cambiais para segurar a cotação do real. Senador Arthur Virgílio, eu não tenho nenhuma dúvida. Não são
2% de sobretaxação que conterão o ingresso de capital de risco que queira vir para o Brasil, ou capital de
risco ou capital especulativo. Com a taxa de juros que
nós temos é, ainda, a mais alta ou das mais altas do
mundo, 2% a mais ou a menos não são fator impeditivo
para que esse dinheiro venha ou para ser investido ou
para ser remunerado. O que o Governo precisa é de
imposto. Como o Governo não contém o gasto público
e mantém o desequilíbrio ﬁscal permanente, que é a
ameaça permanente à inﬂação, que foi o grande ganho
do Governo Fernando Henrique que o atual Governo
conseguiu, com sensatez, manter, possibilitando que
se comprassem automóveis para pagar em sessenta
meses, o grande ganho dos últimos vinte anos deste
País é a contenção da inﬂação, que está ameaçada
pela gastança do Governo, pelo desequilíbrio ﬁscal. A
arrecadação cai 1,5% e a despesa cresce 17% nos

620

53968

Quinta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

últimos doze meses. Não tem conta que feche, só com
aumento de imposto. A sobretaxa dos 2% tem um objetivo: aumentar a arrecadação federal, que está em
queda pela crise, para fazer face a uma despesa de
gasto público de má qualidade que não é contida. É
isso que nós temos que abordar e combater. E estamos
atentíssimos a tentativas de aumento de carga tributária, que é cacoete inamovível deste Governo.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador José Agripino. V. Exª tem absoluta razão. A questão é meramente de fazer caixa para o Governo, porque a ninguém deve ser dado desconhecer
que a tendência é irreversível, a tendência de valorização das moedas, de modo geral, diante do dólar. E
o dólar subvalorizado não deixa de ser uma defesa da
economia norte-americana diante dos déﬁcits gêmeos
que a assolam.
Mas V. Exª tem razão. Não vai resolver o problema. Simplesmente onera, desmoraliza a ideia de um
mercado de capitais maduro, consolidado no País; ao
mesmo tempo, onera o contribuinte brasileiro de novo,
aumenta a nossa carga tributária, entope com mais
R$4 bilhões os cofres de um Governo que não quer
trabalhar o ajuste ﬁscal pelo lado do corte de receitas,
quer trabalhar o ajuste ﬁscal pelo lado do aumento de
arrecadação. Isso era muito fácil antes, na época da
bonança; agora, na época de um mundo diferente, de
um mundo mais duro, quando se exigiria perícia administrativa, o Governo simplesmente não consegue
se adaptar a esse novo tempo.
Lembra um pouco os coronéis do meu Estado,
do tempo da borracha. Aquela história de que eles
acendiam notas de quinhentos mil réis com as cocottes
francesas, no Teatro Amazonas, quando o Amazonas
era responsável por 75% das exportações brasileiras.
Depois, não se prepararam, não foram para outra economia, como alguns cacauicultores ﬁzeram – parte foi
à falência, quando os preços do cacau caíram, outra
parte se havia transferido para o mercado imobiliário,
para o mercado ﬁnanceiro, se havia transferido para o
comércio. E essa gente se salvou da débâcle dos preços do cacau em algum momento. No Amazonas, não.
Foram todos apanhados de calças curtas. Não quero
que isso aconteça com este Governo, por mais que nós
sejamos obrigados a ﬁscalizá-lo. Não é combatê-lo, é
ﬁscalizá-lo. Fiscalizá-lo para que ele ande bem, não é
para que ele ande mal. Então, V. Exª tem razão.
Eu havia parado, ao ser aparteado pelo Senado
Antonio Carlos Júnior, eu havia parado, Senador Nery,
naquela história de tachar cada livro em 0,1%, para
obter sabe quanto? Sessenta e seis milhões de reais
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no ﬁnal do ano, ou seja, um incentivo a não ler. V. Exª
se lembra daquele ﬁlme “Fahrenheit 451”, uma coisa
assim, em que um governo totalitário dizia: ninguém
pode ter livro? E as pessoas, para fazerem a literatura mundial sobreviver, iam para um bosque, para uma
ﬂoresta, e cada uma virava um personagem, cada uma
virava um livro. Fulano de tal era Don Quijote de La
Mancha, Dom Quixote de La Mancha, do Cervantes;
outro era King Lear, de Shakespeare. Então, cada um
decorava aquele livro para que não fosse queimado
por dentro de cada alma o livro que aquele cidadão
representava. A repressão era intensa. É um livro imperdível que se deve buscar nas videotecas, enﬁm,
porque é um livro imperdível.
Nós todos temos que ler em nome da liberdade,
do nosso sentimento democrático, mas taxar livro...
Abandonaram a ideia. Mas eu pergunto: meu Deus,
o Presidente Lula precisava compreender, Senador
José Agripino, que ele não tem nenhum inimigo aqui
na oposição; ele tem ﬁscais. Inimigo dele mesmo é o
sujeito que sai com uma ideia dessas, uma ideia détraquée dessas. Esse é inimigo. Eu queria saber uma
ﬁgura dessas que é para comemorar um carnaval com
essa pessoa e dizer: olha, isso serve para brincadeira,
para nós irmos para a pândega, vamos para a balada,
porque uma pessoa que diz: nós vamos taxar livros...
Pelo amor de Deus, num país onde se lê tão pouco!
Eu não quero nem comentar o segundo item até
pelo ridículo que se apuraria: R$66 milhões.
Vamos para o terceiro item: taxação sobre os
rendimentos das cadernetas de poupança. A partir
de janeiro de 2010, os tradicionais rendimentos da
poupança estarão sujeitos a essa mordida do leão.
Saldos acima de R$50 mil arcarão com o pagamento
de 22,5% a título de Imposto de Renda. Com a medida, os contribuintes brasileiros deverão deixar mais
R$1 bilhão por ano nos cofres federais, segundo estimativa oﬁcial.
E, mais recentemente, o quarto item: o atraso na
devolução do imposto de renda cobrado a mais pelo
Governo, que está fazendo caixa com o dinheiro que
deveria estar devolvendo aos contribuintes que pagaram mais imposto de renda do que deviam.
Em relação às cadernetas de poupança: supor
que alguém que tem R$50 mil na poupança é um milionário, não é uma senhora que está preocupada com a
universidade do seu neto ou preocupada com ter uma
vida menos dura, Senador Flávio Arns, é quase sadismo
porque é muito duro imaginar que a poupança, que é a
mais conservadora das formas de se investir dinheiro,
a menos arriscada, a mais conservadora, imaginar que
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isso, que é um patrimônio cultural, um patrimônio dos
costumes de brasileiros, imaginar que isso aí deve ser
mexido chega a causar certa repulsa, enﬁm.
Aí, eu chego à devolução. O Ministro diz: “Eu estou devolvendo”. Aliás, o Senador Mercadante daqui
a pouco vai se pronunciar. Eu queria que ele, na sua
resposta qualiﬁcada a este modestíssimo pronunciamento, S. Exª dissesse ao Ministro Mantega que nós
não queremos discutir com o Ministro Mantega – Sr.
Presidente, peço a V. Exª só um pouquinho mais de
tolerância e que me dê um pouquinho mais de tempo
–, que dissesse ao Ministro Mantega, Sr. Presidente,
que o Ministro Mantega não tem que vir aqui só falar
de Imposto de Renda. Ou seja, ele acha que o meu
requerimento de convocação de S. Exª aqui, que virou
convite, seria apenas para S. Exª dizer por que não
estava restituindo Imposto de Renda. E, já que está
começando a restituir, segundo ele, então, não precisa
mais explicar nada a nós.
Em primeiro lugar, é de boa educação política
nós mantermos essa convivência entre Senado, entre
Parlamento e Ministros. Isso é civilizado. Em segundo
lugar, eu quero discutir a situação ﬁscal brasileira. Eu
tenho perguntas a fazer ao Ministro. O Ministro não
deve imaginar que seria um constrangimento para ele
vir aqui, porque ele será recebido de braços abertos,
com muita distinção, como sempre foi. Eu tenho estima pessoal pelo Ministro, tenho respeito pessoal por
ele e quero que ele venha para ser muito bem tratado
aqui. Agora, tem que responder o porquê de ele ter
pensado em não restituir o Imposto de Renda. Por
que pensou? Por sadismo não foi. Então, era porque
estava com problema de caixa. Por que não devolveu
ainda o segundo bilhão de reais para as prefeituras,
Senador Perillo? Por que não devolveu ainda o segundo bilhão de reais? Então, está escolhendo entre uma
coisa e outra? Se está tendo que repriorizar, é porque
tem problema de caixa. Se tem problema de caixa, é
porque tem gastança demasiada.
Então, tem que pensar agora em atitudes sóbrias,
austeras de corte de gastos, para que nós não tenhamos que novamente sofrer novos atentados à bolsa
popular com mais aumento de carga tributária, porque
ninguém aguenta mais isso, e a nossa economia não
será competitiva ao longo do tempo se o Brasil, Senador Antonio Carlos, continuar se ﬁnanciando muito
mais caro que os seus concorrentes. Nós temos que
nos ﬁnanciar, pelo menos, em patamar igual ao dos
nossos concorrentes. Se nos ﬁnanciarmos de maneira
mais cara, nós vamos soçobrar, não vamos ter futuro
na competição global que aí se impõe.
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Muito bem, Sr. Presidente. Então, a ideia era
“empurrar” para ano que vem o pagamento de, pelo
menos, R$3 bilhões devidos pelo Tesouro às classes
médias brasileiras, lançando mão de dinheiro que não
lhe pertence. Nesse ponto, o Governo reconsiderou a
manobra e já voltou atrás e prometeu que irá quitar a
dívida com os contribuintes até dezembro. Mas tem
mais o que explicar. A gente vê que há outros itens.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já
concluo, Sr. Presidente.
Pois bem: essas medidas, todas elas, implicam
em sacrifício ﬁnanceiro adicional sobre os trabalhadores. Mas o Governo ainda não se deu conta de que
não há mais espaço para mágicas na condução da
política ﬁscal. A criação de novos tributos é a contraface do aumento exponencial dos gastos empreendidos pelo atual Governo. Que há um rombo contratado
é evidente. Eu queria aqui alertar para o rombo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Isso virá à
tona mais hora, menos hora, Senador Antonio Carlos
Júnior. Como tapar esse rombo é que são elas. Mas o
Governo continua tentando buscar a solução para os
seus problemas através desta coisa simplória que é
o aumento da arrecadação via aumento de carga tributária e não pela via mais dura, porém mais correta,
que é a da contenção de gastos correntes.
Fica claro que a conta será paga, mais uma vez,
pelo trabalhador, pelo contribuinte. É, mais uma vez, o
Governo sacriﬁcando a classe média, que já chegou
ao limite com essa elevada carga tributária, que não
para de crescer para sustentar uma máquina que, a
cada dia, ﬁca mais pesada.
Concluo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
mas antes uso, mais uma vez, palavras desse editorial
do jornal Valor Econômico: “Diante de tantas incertezas que a crise mundial trouxe e das particularidades
da economia brasileira, o fato é que governo conﬁou
demais na rápida recuperação do país e foi negligente
com a despesa.”
Enﬁm, embora as ﬁnanças externas do Brasil continuem fortes e o País tenha passado pela crise ﬁnanceira global com relativa tranquilidade, a deterioração
do setor ﬁscal pode potencialmente frear a trajetória de
melhora do perﬁl de crédito do Brasil. Essa política de
gastança do Governo pode colocar isso em perigo.
E vou aproveitar este momento para não deixar
passar em branco outro ponto relevante que já começa
a se transformar em problema para o atual Governo: a
questão cambial. O dólar está desvalorizado no mundo
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inteiro, é verdade. Mas, entre os países mais importantes, é no Brasil que essa desvalorização é mais forte. O
dólar em excesso que está na nossa economia obriga
o Governo a emitir reais, aumentando a dívida pública,
que, por consequência, pode gerar mais pressão inﬂacionária e, assim, mais juros. O excesso de dólares
no País é preocupante e nos traz à memória a famosa
doença holandesa. A solução, porém, não é taxar o
mercado de capitais. A solução é criar condições para
o rebaixamento da taxa de juros. Isso, sim, de maneira
consequente, constante e sustentável.
Vou citar o jornalista Carlos Alberto Sardenberg,
em sua coluna do Estadão do último dia 12 de outubro
para resumir esse pensamento:
O País deveria se preparar para este período de real valorizado e tentar saltar para o
primeiro time com ganhos legítimos de eﬁciência e produtividade. Isso inclui um governo
menor, que tome menos dinheiro das empresas e das pessoas. Como dizem os economistas, a política ﬁscal precisa ser forte (com
a contenção do gasto público e a redução do
endividamento) para que a política monetária
possa ser frouxa (com juros menores).
Concordo em gênero, número e grau com o jornalista Sardenberg.
Portanto, é hora de conter gastos, é hora de
acabar com as quimeras, é hora de trabalhar com seriedade e austeridade, buscando o equilíbrio ﬁscal. A
questão ﬁscal é séria e precisa ser encarada com ﬁrmeza. Não há mais espaço para aumentos da carga
tributária nem para cortar o pouco que resta de investimento, para se garantir superávit. Somente com uma
visão de longo prazo é que teremos o desenvolvimento
saudável da economia.
Fica, portanto, mais uma vez, a minha modesta
advertência, Senador Tião Viana, Sr. Presidente. Entendo que, dessa forma, nós propomos aquilo que já
ﬁcou cunhado, na Casa, de maneira tão simpática,
Senador Tião Viana, como o debate qualiﬁcado em
torno da economia brasileira. É hora de aqui terçarmos
as armas da ideia, as armas do debate e chegarmos
a conclusões, conclusões que, de preferência, virem
conclusões do Senado, Senador Arns, que não sejam
conclusões de parte do Senado. Porque não é possível que não cheguemos a alguns consensos. O Chile
chegou a alguns consensos em matéria de política monetária e de política ﬁscal. Será que o Brasil não tem
a maturidade chilena para fazer a mesma coisa? Hoje
há bastante concordância de minha parte em relação
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à política creditícia do Governo, embora eu repudie
a idéia de um presidente de Banco Central candidato ou ﬁliado a partido. Considero isso grotesco e até
ridículo, enﬁm, num país maduro como o Brasil. Mas
há concordância quanto às metas gerais de política
monetária do Banco Central.
Agora, por outro lado, em matéria de política ﬁscal,
considero que é um desastre que está aqui a ameaçar
não só o ﬁnal do Governo do Presidente Lula como a
comprometer o início do governo que vem. Chego a
imaginar que estão deixando nas mãos do próximo Presidente, que pode ser alguém do Governo ou alguém
da oposição, algo parecido com a herança recebida
pelo Governador Mário Covas, que teve que dedicar
grande parte do seu primeiro mandato à tentativa de
regenerar as ﬁnanças de São Paulo. E ele o fez com
muita honra. E, no seu segundo mandato, junto com
Geraldo Alckmin, ele entregou o Estado de São Paulo
para o seu sucessor – hoje, o Governador José Serra
– bem diferente, um São Paulo que mostra uma enorme pujança econômica, Sr. Presidente.
Mas muito obrigado. Fica aqui a advertência. E,
sem dúvida alguma, que esse debate não morra na
expressão do monólogo e que, ao contrário, ela cresça
na expressão do diálogo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os pedidos de aplausos de V. Exª serão feitos na
forma regimental.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem, Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Apenas para solicitar a V. Exª
que, no momento oportuno, atenda um Requerimento
meu de nº 1.149, de 2009, que é também de interesse
da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ele é o
71º da lista de requerimentos que cria um desapensamento e que trata da tramitação autônoma sobre
o Código Brasileiro de Aeronáutica. É uma matéria
de interesse da Anac, é uma matéria de interesse do
Legislativo, que eu espero que possa ser votada na
primeira oportunidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – A Secretaria da Mesa providenciará a inclusão
do requerimento de V. Exª na pauta. Aliás, ela já disse que está na pauta; estamos apenas esperando a
abertura da pauta.
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O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra pela ordem o Senador Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também fazer um apelo a V. Exª para que, na primeira oportunidade possível de inclusão na pauta, constasse o
Projeto de Lei da Câmara nº 60, já apreciado por esta
Comissão e tendo que ser apreciado pelo plenário do
Senado, que trata da participação do psicólogo e do
assistente social na escola pública comum.
É um projeto de grande expectativa da comunidade, é um avanço que se pode obter e seria muito
interessante que ele pudesse ser apreciado para depois ter a sua tramitação normal. É o PLC nº 60, de
2007, que versa sobre este assunto. Eu também faria
o contato com as demais lideranças para explicar a
importância da aprovação.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Secretaria da Mesa tomará providências nesse
sentido.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitando o ensejo das propostas feitas a V. Exª, de inclusão
na pauta, eu também faço uma sugestão. Já há uma
proposta de emenda constitucional que está na Ordem do Dia, mas a sua votação tem sido adiada; já
cumpriu inclusive o período de sessões para debates.
Eu pediria providências no sentido de que, na primeira oportunidade, ela pudesse ser priorizada para votação, já que se trata de uma emenda constitucional
que pretende salvar vidas. Trata-se do radioisótopos,
que é um produto da Medicina Nuclear para a preservação, para a pesquisa e para o tratamento do câncer.
É uma proposta fundamental que diz respeito à saúde
da população.
Por isso eu peço a V Exª que priorize a votação.
É a Emenda Constitucional de nº 100, se não me falha a memória.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É o item 9 da pauta e logo que a pauta seja desbloqueada nós o votaremos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Vou chamar agora, na forma do Regimento, um
orador inscrito.
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Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Não está presente.
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago
aqui alguns pontos, mas, inevitavelmente, a questão
ﬁscal é a mais preocupante. Por quê? Porque, sucessivamente, o Governo comete erros, toma posições
e, depois, recua. Mas todas elas têm, na verdade, um
mesmo destino, um mesmo objetivo: a preocupação
com a questão ﬁscal. Por quê? A arrecadação caiu?
É verdade, a arrecadação caiu, devido à crise, às desonerações, mas os gastos públicos continuam sem
controle algum.
Portanto, o Governo vem sendo tentado a aumentar a carga tributária, trazendo medidas extremamente antipopulares, mas, depois, não tem coragem de
implementá-las. Esse é o caso da Contribuição Social
para a Saúde (CSS); por um destaque do Líder Ronaldo Caiado, do Democratas, na Câmara dos Deputados, a CSS acabou não sendo votada, e o Governo
não está com coragem de colocar esse destaque para
votação. Depois, vem a questão da taxação da poupança; houve também recuo. Posteriormente, houve
a retenção da devolução do Imposto de Renda retido
na fonte das pessoas físicas, e o Governo também já
resolveu contemporizar. E, agora, tentando justiﬁcarse pelo lado da apreciação cambial do real, o Governo
resolve taxar as aplicações em renda ﬁxa e em ações
de investidores estrangeiros na ordem de 2%.
Sem dúvida, o Governo está visando também
a minorar sua questão de arrecadação. Aliás, a arrecadação atingiu o ponto mais baixo, ou seja, comparada ao ano passado, foi a posição mais baixa, com
uma queda de 11,37%, sendo que, em fevereiro deste
ano, em relação a fevereiro do ano anterior, tinha sido
de 11,13%. Então, chegamos a um ponto crucial de
queda de arrecadação, o que, é claro, traz problemas
ﬁscais. Contudo, essa medida, sem dúvida, tem objetivos ﬁscais, disfarçada numa intervenção no câmbio
ﬂutuante, que seria uma taxação para não atingir o
câmbio ﬂutuante, que foi uma das grandes conquistas
que obtivemos.
Mas por que isso tudo acontece? Qual seria o
caminho natural para que não enfrentássemos essa
situação? O caminho natural seria que houvesse uma
situação ﬁscal melhor, que estivéssemos apontando
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para um déﬁcit nominal zero, como sugeriu o ex-Ministro
Delﬁm Netto e como foi adotado pelo Ministro Palocci. Quando o Ministro Palocci saiu do Governo, esse
assunto foi esquecido. Se estivéssemos caminhando
nesse sentido, nossa taxa de juros seria menor. E o que
aconteceria? Não haveria necessidade de se taxarem
as aplicações de renda ﬁxa e as bolsas de valores. Por
quê? O que o investidor estrangeiro faz no Brasil é o
que se chama arbitragem. Arbitragem, em mercado
ﬁnanceiro, signiﬁca atuar em dois mercados simultaneamente para aproveitar distorções em um deles.
Ora, a distorção nossa está na taxa de juros elevada,
por razões ﬁscais. Então, se a taxa de juros no exterior
está baixa e aqui está alta, o investidor toma dinheiro
lá fora e aplica aqui. Essa arbitragem é permitida pelo
tamanho da taxa de juros, e o tamanho da taxa de juros é resultante de uma questão ﬁscal, que, embora
tenha melhorado nos últimos quinze anos, ainda não
está sanada e que, agora, está se deteriorando. Isso
é um perigo.
É lamentável que o Governo tenha tomado essa
posição, sem dúvida, até porque, em março de 2008, o
Ministro Mantega, quando decidiu taxar investimentos
de renda ﬁxa de estrangeiros, disse que não deixaria
mais o real se valorizar em relação ao dólar, que, dali
em diante, seguiria o modelo dos países asiáticos, que
ia mudar a postura na área cambial e que não permitiria mais a ocorrência de déﬁcits nas contas externas.
Acontece que, para não haver déﬁcit em conta externa,
precisaríamos, sem dúvida, exportar mais, coisa que
a própria conjuntura internacional não permite. Agora,
o Ministro resolver tributar também as operações em
ações. O que isso pode trazer de prejuízo?
Aqui, havia um mercado de capitais extremamente travado até 2002, por duas razões básicas: a
instabilidade econômica no Brasil e a própria economia internacional, embora esta já começasse a se
recuperar. A partir de 2002, tivemos um problema de
sucessão e não pudemos entrar nessa onda, por força
das incertezas que eram esperadas para o Governo
Lula. Resultado: em 2003, houve a dissipação das incertezas em relação ao Governo Lula e a governança
corporativa, que foi trazida por um movimento de autorregulação da Bovespa, que criou os mecanismos
que a lei não teve condições de criar. Quer dizer, aqui,
não conseguimos criá-los, porque, quando aprovamos
a Lei nº 10.303, a Lei das Sociedades por Ações, não
conseguimos melhorar a governança corporativa, mas
o mercado se autorregulou. Então, o mercado explodiu
a partir de 2003.
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Mas, agora, essa medida pode travar o mercado,
porque, da mesma forma que falo aqui em arbitragem
em taxa de juros, existe arbitragem também em ativos
ﬁnanceiros. É muito comum a arbitragem em ativos
ﬁnanceiros quando há distorções entre os mercados.
E, no momento em que os preços das ações das empresas brasileiras que têm ações no exterior, que têm
American Depositary Receipts (ADRs), Recibos de
Depósitos Americanos, que são vendidos no exterior,
que representam ações dessas empresas, por uma
questão de segurança... Se houver desalinhamento
dos preços dos ADRs da Petrobras ou da Vale com
as ações dessas mesmas empresas, o que vai haver?
Arbitragem. Aqui, ﬁca mais caro; lá ﬁca mais barato.
Então, vai se comprar lá, e se vender aqui. Assim, o
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) acaba
gerando chance de arbitragem, e, para não haver arbitragem, os investidores vão buscar atuar no mercado externo, vão aplicar na Bolsa de Valores de Nova
Iorque, não aqui, porque eles têm hoje liberdade para
fazer isso.
Realmente, essa é uma situação que preocupa,
inclusive porque muitas empresas estavam se capitalizando no mercado de capitais, fazendo lançamentos
de ações para bancar investimentos e ampliando a capacidade produtiva. Conseguimos nos recuperar mais
rapidamente da crise internacional. O crescimento pode
estar vindo, mas, sem investimento, sem ﬁnanciamento
do investimento, como vamos fazer?
Alexandre Schwartsman, economista-chefe do
Banco Santander, disse que há evidências de que a
atividade dos mercados de capitais está fortemente
associada a investimentos. Segundo ele, considerados
os últimos 58 trimestres, o coeﬁciente de correlação,
calculado em base trimestral, atinge 0,75%, próximo de
1%. A correlação igual a 1% é uma correlação perfeita.
Então, é bastante alta a correlação entre a atividade
dos mercados de capitais e os investimentos. Assim,
qualquer mexida negativa para o mercado de capitais
pode prejudicar o ﬁnanciamento dos investimentos.
Estamos advertindo para o fato de que o Governo novamente erra, porque, em vez de ajustar sua
posição ﬁscal, em vez de cortar gastos de custeio, em
vez de buscar o equilíbrio ﬁscal, vai novamente buscar
aumentar a carga tributária, vai novamente no caminho
errado de interferir na taxa de câmbio e no caminho
errado de atrapalhar o nosso mercado de capitais.
Realmente, ﬁcamos extremamente preocupados, até
porque vemos opiniões de economistas importantes
como Armínio Fraga e como Márcio Garcia, que mos-
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tram ser totalmente errado o caminho que o Ministro
Mantega trilhou nesse momento.
Esse era o ponto principal do meu pronunciamento, mas alguns outros pontos merecem também
algumas reparações.
Hoje, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), houve uma discussão sobre a questão
do convite à Drª Lina Vieira. O Senador Arthur Virgílio
apresentou um requerimento de convite à Drª Lina, e
o Vice-Presidente da Comissão, ao receber também
requerimentos do Senador Romero Jucá, de convocação e de convite para a Ministra Dilma e de convite
para a Drª Lina, em vez de dar preferência regimental
ao requerimento do Senador Arthur Virgílio, colocou
em votação, de forma imediata, os requerimentos do
Senador Romero Jucá. Ora, havia motivação para a
convocação da Drª Lina? Sim, porque há fato novo; a
questão da agenda é fato novo. Então, a dúvida merecia ser dissipada. Se não conseguimos dissipá-la
totalmente na oitiva anterior, teríamos de convidá-la,
para que ela prestasse esclarecimentos sobre esse
assunto e, deﬁnitivamente, desse uma posição sobre
essa questão.
O que aconteceu hoje na CCJ, Senador Alvaro
Dias, é o que estamos acostumados a ver na CPI da
Petrobras. Foi a mesma coisa, e os personagens são
sempre os mesmos. Estamos quase solitários na CPI
da Petrobras, e o que houve hoje foi uma repetição do
que está havendo sempre na CPI da Petrobras.
V. Exª tem o aparte, Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, mais uma vez esclarecendo, quero dizer que não estamos brincando ao
tentar convocar Lina Vieira para falar na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal,
nem mesmo quando tentamos convocar Dilma Rousseff. Ocorre que não nos podemos omitir diante de um
fato relevante. Está se consagrando a mentira como
arma de proteção àqueles que erram. O Presidente da
República tem sido cúmplice, tem sido complacente,
conivente permanentemente com o erro, com o desmando, com a corrupção dentro do próprio Governo,
e é cúmplice da mentira. Mente-se com a maior desfaçatez do mundo toda vez em que o Governo precisa
acobertar-se quando apanhado em equívocos. Poderíamos citar o dossiê elaborado na Casa Civil, sob a
responsabilidade da Ministra Dilma; depois, a transação
com a Varig, com a interferência indevida da Ministra
na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) – a Ministra negou o fato, mas o fato se conﬁrmou depois. A
questão do diploma é uma questão de tanta mediocri-
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dade, que ﬁca até desagradável abordar: houve uma
falsiﬁcação do currículo! E, agora, há essa questão da
agenda, que mostra que houve uma audiência entre a
Ministra e a Secretária da Receita, mas, exatamente
para esconder uma interferência indevida, a Ministra
nega ter ocorrido a audiência. Não se trata do fato de
uma dizer uma coisa e de a outra dizer outra coisa, não
estamos preocupados se existiu ou não a audiência,
o que queremos é combater a mentira. Não podemos
compactuar com esse comportamento governamental.
A mentira tem de ser espancada, porque ela agride a
inteligência do País e ofende o povo brasileiro. É esse o
nosso propósito. Podem dizer: “É um assunto que não
tem importância. Vamos pensar no futuro do Brasil”.
Mas pensar no futuro do Brasil sustentados pela mentira, porque a mentira tem proporcionado altos índices
de popularidade ao Presidente da República? Nós,
que sabemos que esses índices são suportados, em
grande parte, na mentira, vamos ﬁcar compactuando
com isso? Não, Senador, não podemos compactuar
com isso. Com a nossa conivência, não! Enﬁm, podem
entender que estamos preocupados com assuntos
menores, mas, para nós, esse assunto não é menor,
pois se trata de questão ética. O Presidente da República disse que a oposição vem com o discurso da
ética e que esse discurso não nos leva a lugar algum.
O Presidente acha que esse assunto não nos leva a
lugar algum, mas temos compromisso com a ética e
vamos continuar, sim, com o discurso da ética. Parabéns a V. Exª pela postura, tanto na Comissão quanto
nessa tribuna!
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Obrigado, Senador Alvaro Dias.
Na verdade, o Governo está se tornando mestre em mentiras e em disfarçar situações. Agora, há
também a caravana de inspeção às obras de transposição do São Francisco. Quer dizer, há palanque em
cada parada, e o Presidente reconheceu que estava
fazendo comício. Isso é campanha antecipada. O Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), já questiona se é lícito transformar
um evento rotineiro de governo num comício. E S. Exª
mesmo responde: “Entendo que não. Se houver esse
propósito, certamente o órgão competente da Justiça
[que é o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)] tem de ser
chamado à atenção, para evitar esse tipo de vale-tudo”. Ou seja, é mais uma posição do Governo que é
realmente antiética.
Na verdade, nem é inauguração, mas uma visita.
É uma inspeção, que vira comício. Então, o TSE tem
a obrigação de apurar e de punir os responsáveis. Se
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há Justiça no Brasil, esta tem de funcionar. Não é por
que é o Presidente da República, não é por que é a
candidata do Presidente da República, mas a Justiça
tem de funcionar. Não podemos admitir que continuem
esses eventos consecutivamente e que não haja manifestação da Justiça Eleitoral. O Ministro Gilmar Mendes
está cobrando uma posição do TSE, com toda razão.
Outro ponto que eu gostaria de mencionar é
a questão do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST). Todo mundo sabe que o Governo
Federal transfere maciçamente recursos para o MST.
Foram R$115 milhões nos últimos cinco anos. Ora, a
CPI, que foi ﬁnalmente aprovada, precisa investigar a
destinação desses recursos e o uso político dos movimentos sociais que se aproveitam da pobreza e da
desinformação de muitos dos seus liderados.
A despeito da indignação que causou a destruição
dos laranjais em São Paulo, houve setores, até mesmo
no Governo, que defenderam a ação criminosa. Se não
há nada a esconder, por que tanto empenho contra a
CPI? Precisamos apurar.
Tenho a certeza de que se repetirão aquelas manobras que temos visto, Senador Alvaro Dias, na CPI
da Petrobras. Porém, é preciso que se apure isso com
aﬁnco, porque dinheiro público não é para ser utilizado em manobras ideológicas e eleitoreiras. Portanto,
precisamos conter isso.
Finalmente, eu gostaria de fazer uma exortação à
imprensa. É importante que a imprensa continue dando
divulgação às manobras de setores do Governo, inclusive no Congresso, para que o Poder Legislativo não
exerça seu papel ﬁscalizador. A oposição está sendo
tolhida em todos os pontos, na CPI da Petrobras, na
CPI das ONGs e, agora, na CPI do MST, bem como
nos requerimentos de convite ou de convocação, da
forma como o Governo está agindo. Isso tem acontecido não só nas CPIs; também tem havido pressões
contra o Tribunal de Contas da União (TCU), que é o
guardião do dinheiro público, que é um órgão auxiliar
do Congresso, para que possamos ﬁscalizar. Não podemos amordaçar o TCU, que é um órgão que tem de
ter liberdade para investigar e ﬁscalizar a aplicação de
recursos públicos.
Também já estão pensando no afrouxamento da
Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Licitações.
Não é possível que isso aconteça. Vamos estar vigilantes contra qualquer manobra que venha afrouxar
os controles dos gastos públicos e venha possibilitar
o uso eleitoreiro desses recursos.
Então, se não há o que esconder, não há o que
temer. Exorto a imprensa a acompanhar conosco o
movimento para preservar os órgãos de controle e
os instrumentos legais de controle, como o TCU e as
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Comissões permanentes das duas Casas, e também
os instrumentos legais conquistados com muita luta,
como a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Portanto, é preciso ﬁscalizar. Toda a pressão do
Governo, em função da popularidade do Presidente da
República, não pode ser usada para esmagar a oposição, os órgãos de controle e a legislação prudencial
em relação a gasto público.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos
Júnior, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
César Borges, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Senador Antonio Carlos Júnior, muito obrigado
a V. Exª pelo pronunciamento.
Sobre a mesa, requerimento do Senador Renato
Casagrande, que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.420, DE 2009
Requeiro nos termos do artigo 39, inciso I, combinado com o artigo 40, § 1º, inciso I do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-me
do País, no período de 23 a 26 de outubro do corrente
exercício para participar do 7º Fórum de Legisladores
do G8-5, na cidade de Copenhagen, Dinamarca, a
convite da Globe International.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – Senador Renato Casagrande.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Esse requerimento tem que ser apreciado pela
Comissão de Relações Exteriores; para tanto, concedo
a palavra ao Senador Eduardo Azeredo, Presidente
da Comissão, para que, nos termos do § 4º do art. 40
do Regimento Interno do Senado Federal, possa se
manifestar sobre o requerimento.
Com a palavra o Senador Eduardo Azeredo.
PARECER Nº 1.833, DE 2009-PLEN
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, considerando a urgência da solicitação do objeto do requerimento, que já abreviei para o dia 23 de
outubro, não há tempo suﬁciente para que eu possa
analisar primeiramente na Comissão e, depois, aqui
no plenário. Portanto, avoco a discussão aqui para o
plenário. O voto é favorável a esse requerimento, em
nome do Senado Federal, para que os Senadores
possam participar do encontro que visa a discutir as
questões climáticas, que são da maior importância
para o País.
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O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – O parecer do Senador Eduardo Azeredo, Presidente da Comissão de Relações Exteriores, é favorável
à aprovação do requerimento.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que estiverem de
acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR
– BA) – Seguindo a lista de oradores e observando o
critério de alternância, agora falará o Senador José
Nery, como Líder. (Pausa.)
Não estando presente o Senador José Nery, o
seguinte Senador Líder é o Senador José Agripino.
V. Exª tem a palavra, como Líder, se assim o
desejar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu queria fazer algumas constatações e
promover alguns reparos de comportamento. A oposição que meu partido faz é uma oposição em favor do
Brasil, é uma oposição construtiva, determinada, mas
que procura trabalhar com fatos.
V. Exª é baiano, Presidente César Borges; eu sou
potiguar, do Rio Grande do Norte. Nós somos amigos,
mas, afora muitos pontos de convergência, temos uma
divergência com relação à transposição do São Francisco. V. Exª defende, em nome do interesse do seu
Estado, a não transposição; eu defendo, veementemente, a transposição do São Francisco. Nós defendemos
com argumentos.
Houve uma deﬁnição de governo de fazer a transposição. Eu aplaudi uma coisa que, há anos, o meu
Estado reivindica. Não é ter água em toda parte. Para o
meu Estado, a transposição do São Francisco signiﬁca
manter em níveis conﬁáveis, ano após ano, inverno e
verão, os dois principais mananciais de água do meu
Estado, que são a Barragem de Santa Cruz e a Barragem do Açu – são dois braços. Na medida em que
houver um nível conﬁável de água com a transposição
do rio São Francisco, é possível fazer investimentos em
irrigação em incontáveis hectares, produzir alimentos,
produzir sustentação, alimentar a pecuária e garantir o
sustento de muita gente. Não de todos, mas de muita
gente, sim. Por essa razão, sou completamente favorável e manifestei-me inúmeras vezes com relação à obra
da transposição do São Francisco. Só que eu quero que
a obra seja feita. Para ela ser feita é preciso que aquilo
que é consignado no Orçamento seja gasto.
V. Exª, Senador César Borges, como eu, foi Governador. V. Exª, de um Estado poderoso, a Bahia. O
meu é um Estado menor, o Rio Grande do Norte. E
V. Exª sabe, porque é bom administrador – e isso eu
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constato –, que governo que vai bem é o que tem capacidade de gasto. Não é capacidade de gastar por
gastar, mas de gastar corretamente, sendo capaz de
fazer uma concorrência pública, de contratar uma boa
empresa, de alocar recursos para a execução da obra,
e aquilo que comprometeu como empenho executar
com o pagamento.
O que é que acontece com as obras da transposição do São Francisco? Elas começaram em 2007.
Senadora Marina, ﬁz um levantamento dos recursos
alocados ano a ano para a transposição do São Francisco. Em 2007, o primeiro dos anos em que houve
dinheiro alocado no Orçamento, havia R$982 milhões.
Foram gastos, em 2007, apenas R$31,5 milhões, 3,2%.
Bom, nós – nós que temos boa vontade com a obra –
podemos dizer: foi o primeiro ano; gastaram-se só 3%
porque estava no começo a obra.
Vamos para 2008. Em 2008, Senador César Borges, foram alocados no Orçamento – alocado e aprovado, comprometido, dinheiro do Orçamento da União
(arrecadação versus gastos) – R$1,39 bilhão, e foram
gastos R$102 milhões, 7,3%, menos de 10% do que
se “comprometeu” – entre aspas. Porque, na hora em
que não se gastou, esse dinheiro foi gasto com alguma coisa que não foi a transposição do São Francisco,
que podia ter sido. Gastaram com diária de pessoal,
com passagem aérea, com aumento de pessoal, com
gasto público de qualidade duvidosa. Em vez de executarem a obra da transposição do São Francisco para
a qual tinham comprometido, em 2008, R$1,39 bilhão,
gastaram R$102,2 milhões, só 7,3%. Vá lá, é uma obra
que ainda está no primeiro ano.
Em 2009, como é que está? Em 2009, foram
alocados no Orçamento R$1,68 bilhão. Quanto é que
se gastou até agora, em dez meses? R$61,8 milhões,
3,8%. A progressão da obra, Senador César Borges,
está crescendo como rabo de cavalo: para baixo.
Muito bem! Muito bem, não; muito mal! Eu, que
desejo tanto a realização da obra de transposição do
São Francisco, assisto, extasiado, à ida do Presidente
da República, com a Ministra Dilma, com Ministros de
Estado, para um périplo de três dias, numa visita que
nunca havia sido feita. Em 2007, essa obra começou.
Em 2008, ela continuou. Em 2009, ano pré-eleitoral,
ela se encontra andando devagar, devagarinho, bem
devagarinho.
Vai-se à obra e, com grande estardalhaço, com
festas, com bandas, com shows, com sorteios, faz-se
a visita à obra, o Presidente da República com a sua
candidata a Presidente, a Ministra Dilma.
O Presidente tem a obrigação – não é nem o direito, é a obrigação – de fazer a vistoria daquilo que
deseja fazer. Agora, fazer a vistoria, Senador ACM Jú-
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nior, como ele fez gera o que o Ministro Gilmar Mendes
disse. E é aí que está a minha grande preocupação.
A manchete principal do jornal O Estado de S.Paulo
de hoje – O Estado de S.Paulo é um jornal equilibrado, que não tergiversa com a verdade, que trata
de assuntos sérios e cuida com muita dedicação do
interesse nacional –, na manchete de primeira página, aﬁrma: “Viagem de Lula é ‘vale tudo’ eleitoral, diz
Gilmar Mendes”.
Repito: “Viagem de Lula é ‘vale tudo’ eleitoral, diz
Gilmar Mendes”. Quem é Gilmar Mendes? É o Presidente do Supremo Tribunal Federal. O que é o Supremo Tribunal Federal? É a Suprema Corte de Justiça
do Brasil. Embaixo está dito: “Para o governo, visita a
obras no São Francisco não é campanha antecipada”.
É o contraponto do Governo. É o Ministro da Justiça
dizendo que não é campanha antecipada.
Senador Expedito Júnior, sabe V. Exª quem é o
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral? É o Ministro
Carlos Ayres Britto. Ele foi procurado e se manifestou
sobre o assunto. É um homem extremamente equilibrado, como é o Ministro Gilmar. Eu conheço o Ministro
Britto; é um homem extremamente equilibrado e muito
recatado. Muito recatado até nas declarações. Está na
quarta página uma declaração de S. Exª: “A temporada
não é de caça ao voto, adverte Ayres Britto”. Eu vou
ler de novo: “A temporada não é de caça ao voto, adverte Ayres Britto”.
Sabe por que eles disseram isso? Porque, por
exemplo, o Presidente Lula, que chegou com a sua
comitiva numerosa... Senador Expedito, gastou-se
uma nota nessa viagem de inspeção da obra, de uma
obra que deveria estar com 30, 40, 50, 60, 70% feitos
e está com, de dispêndios feitos, 3% num ano, 7% no
outro, 3% no outro. Está andando devagar, devagarinho, quase parando. E vai fazer a visita à obra para
pronunciar pérolas, tipo, ao chegar num Município
do interior, creio que de Pernambuco, e fazer o sorteio de casas, casas do programa Minha Casa Minha
Vida... Senador César Borges, eu, como governador,
e V. Exª, como governador, devemos ter feito algumas
dezenas de sorteios. V. Exª, como eu, sorteou e teve
a alegria de entregar casa para gente que não tinha
onde morar, vendo a alegria estampada no olhar do
beneﬁciário, mas entregando a chave. Diferentemente
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está escrito
no jornal – eu guardei o recorte – o que o Presidente
disse e foi publicado. Depois da 12ª casa sorteada, o
Presidente parou e disse: “Eu peço licença a vocês,
porque a 13 eu vou sortear, porque esse número tem
muito a ver comigo”. Claro! Treze é o número do PT,
PT da Ministra Dilma.
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Senador Alvaro Dias, o Presidente Lula fez a
campanha mais escrachada, que produziu a manifestação do Ministro Gilmar Mendes, do Ministro Carlos
Ayres Britto, e que indignou o País, porque quanto
custou essa viagem? A mobilização do Aerolula, os
ônibus, os veículos... Até um acampamento foi construído para Sua Excelência, para ele fazer campanha
eleitoral à custa do dinheiro público, para desequilibrar
o processo político – para desequilibrar o processo
político. Não!
Ensejou o quê? Ensejou, é claro, é evidente que
ensejou a manifestação que o PSDB de V. Exª, Senador Alvaro Dias, e o meu Democratas já manifestaram
ao Tribunal Superior Eleitoral. Em nome de quê? Do
equilíbrio de oportunidades, para que o dinheiro público
não entre no jogo eleitoral, para que não se venda gato
por lebre, para que, além do mais, essa obra que está
minimamente feita não seja apresentada ao País como
estando pronta para ser entregue e para ser usufruída
pelos brasileiros, quando não está.
Gostaria eu muito que estivesse, mas o que foi
pago dessa obra é uma ninharia diante do que deveria
ter sido e do que foi empenhado. A sobra do dinheiro
entre o empenhado e o pago foi gasta com alguma
outra coisa qualquer que não o investimento naquilo
que eu desejo, como potiguar, que é a transposição
das águas do São Francisco.
Ouço, com muito prazer, o Senador Alvaro
Dias.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador José Agripino.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador José
Agripino, V. Exª aborda com muita competência esse
episódio, essa caravana – caravana do abuso, caravana
da mentira, caravana da afronta à legislação eleitoral
do País. Isso tem-se repetido, e é preciso distinguir o
que é uma visita administrativa, no cumprimento da
função, e o que é campanha eleitoral. Quando o Presidente bota um boné na cabeça, um chapéu de couro,
sobe num palanque e diz: “neste comício...”, é evidente
que ele está confessando estar em campanha. Alguém
disse hoje, da tribuna ao lado, que o Governador de
São Paulo, José Serra, também foi a Santa Catarina. Mas o que há de mal em ir a Santa Catarina, um
líder político, que é convocado pelo seu partido, por
alguma entidade, para comparecer e proferir uma palestra? Não há mal algum, desde que ele não esteja
utilizando a máquina pública para fazer proselitismo
eleitoral. Ele faz bem em ir, ele faz muito bem em ir. É
seu dever ir. Não é nem um direito que ele tem, não, é
um dever que ele tem de aceitar convocações dessa
natureza, mas nós precisamos distinguir o que é usar
a máquina pública, o que é usar o dinheiro público no
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cumprimento de uma prerrogativa ou no exercício de
um direito ou, ainda, no cumprimento de um dever,
aceitando uma convocação. Fui, sábado passado, a
Araraquara e tomei conhecimento, lá, da inauguração
de um estádio de futebol com a presença da Ministra Dilma, do Ministro dos Esportes e com uma faixa
enorme na parede, dizendo o seguinte: “Ministra Dilma Presidente – Terceiro mandato de Lula”, e uma
bandeira do PT ao lado. Na inauguração oﬁcial, com
a presença dos Ministros! Dinheiro público! Viagem
com dinheiro público, inauguração de um estádio de
futebol construído com dinheiro público pela Prefeitura
Municipal de Araraquara! Portanto, isso é uma afronta
à legislação. O TSE tem de coibir, para que isso não
ﬁque uma prática consagrada, para que isso não seja
o péssimo exemplo que se oferece a governadores e a
prefeitos de todo o País. Por isso, V. Exª faz muito bem.
O PSDB, o DEM ingressaram com a sexta representação junto à Justiça Eleitoral e estamos, agora, muito
conﬁantes de que haverá um posicionamento rigoroso
do TSE em relação aos últimos acontecimentos. Parabéns a V. Exª!
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador
Alvaro Dias, V. Exª coloca, com muita propriedade, a
ida de Serra a Santa Catarina.
Qual foi o Ministro do TSE ou do Supremo que
se manifestou com relação a algum tipo de incorreção
da presença de Serra em algum lugar?
Estamos falando de uma manchete de primeira
página do jornal O Estado de S.Paulo, onde o Presidente do Supremo fala, claramente, em “vale-tudo eleitoral” – é um escândalo –, onde o Presidente do TSE
fala que a temporada de caça está começada. Estamos
falando em desequilíbrio do processo eleitoral explícito,
falado por presidentes de cortes. Não podemos calar
diante de uma coisa que eles apresentam como um
escândalo. Não sou eu, não é V. Exª, não é o Senador
ACM Júnior quem está apresentando como um escândalo, são o Presidente do Supremo Tribunal Federal e
o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, qual
é a do Governo? Eu sei, Senador Alvaro Dias.
O Governo atrasou a transferência do Fundo de
Participação dos Municípios deliberadamente, porque
não tinha caixa. O Governo anunciou o atraso na devolução do Imposto de Renda porque não tinha caixa.
O Governo está precisando mostrar ao Brasil que está
cheio de obras e foi ao Vale do São Francisco para
mostrar algumas escavações de pequena monta como
se fossem uma obra concluída, com enorme estardalhaço, pagando marketing – e nisso eles são bons
–, para mostrar ao Brasil, ou tentar mostrar ao Brasil
que o Governo Lula é o tal e não está prosa, que faz
e acontece, quando os números mostram...
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Senador Alvaro Dias, para 2007, 2008 e 2009,
estavam consignados em Orçamento, em números redondos, R$4 bilhões! Queria eu tivessem sido gastos.
Sabe quanto gastaram? Duzentos milhões. Estamos
falando de uma ninharia. De 4 bilhões, pagaram R$200
milhões! São dados do Siaﬁ, do sistema ﬁnanceiro. Estão na Internet para quem quiser ver. E ainda vão com
enorme estardalhaço em campanha eleitoral: “Ah, não,
o 13 sou eu quem vai sortear, porque esse número tem
muito a ver comigo”, e aponta para a Dilma.
Quer fazer campanha eleitoral limpa em um País
democrático, como nós achamos que é o nosso Brasil? Ah, não! A nossa obrigação é vir aqui protestar,
é entrar no Tribunal Superior Eleitoral para cumprir a
legislação, para fazer com que a democracia brasileira
seja uma democracia limpa e respeitada, nada mais
do que isso.
A oposição que fazemos é uma oposição a favor
do Brasil, e se faz oposição a favor do Brasil defendendo a lei e as instituições.
Ouço, com muito prazer, o Senador ACM Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Agripino, hoje, tanto o Senador Arthur Virgílio quanto eu e, agora, V. Exª, também com a participação do
Senador Alvaro Dias, estamos trazendo a esta tribuna
vários pontos fundamentais de debates que merecem
a atenção de todos, como o desajuste nas contas públicas e, agora, o escândalo dessa inspeção festiva e
eleitoreira que foi perpetrada pelo Presidente Lula, pela
Ministra Dilma e por outros Ministros. Foi, realmente,
uma coisa escandalosa, a ponto de o Presidente Lula
reconhecer que era um comício, quer dizer, ele confessou. E outra coisa, o Governo só tem marketing,
porque, da mesma forma que a transposição, o PAC
vai no mesmo ritmo. O PAC é uma enganação, o PAC
é um book de investimentos privados, de investimentos
da Petrobras, de empresas estatais e que tem uma pequena parte de recursos orçamentários que não vêm
sendo, na verdade, cumpridos, não vêm sendo efetivados. Então, é outra enganação. Como V. Exª falou
em relação à transposição do Rio São Francisco, que
vai num ritmo lento, também vai o PAC, mas o estardalhaço que é feito com um e outro é enorme. Por quê?
Para alavancar a candidatura da Ministra Dilma, o uso
dos recursos públicos para alavancar a candidatura
da Ministra Dilma, mas, tenho certeza, já com essas
manifestações primeiras do Presidente do Supremo,
Gilmar Mendes, do Presidente do TSE, Ministro Ayres
Britto, de que as coisas não vão ﬁcar assim. Espero que
as representações do Democratas e do PSDB tenham
guarida no TSE, que elas venham a ser apreciadas e
que os responsáveis venham a ser punidos, porque a
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máquina pública não pode ser utilizada para fomentar
a campanha eleitoral da candidata do Governo. Isso
tem de ser punido exemplarmente para que haja lisura
e equilíbrio no pleito eleitoral.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador
ACM Júnior, obrigado pela contribuição de V. Exª a
esta manifestação, que, na verdade, é uma tentativa
de colocar a este plenário e ao País um escândalo que
é denunciado não por mim, não por V. Exª, mas pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal e pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a quem recorremos para fazer com que o processo eleitoral brasileiro
seja equilibrado.
O que o Governo, na verdade, deseja é mostrar
algum tipo de eﬁciência administrativa. Pergunto a V.
Exª: como estão as obras do metrô de Salvador? Como
estão as obras do metrô de Recife? Como estão as
obras do metrô de Fortaleza, Senador Flávio? Como
estão as obras do metrô de Belo Horizonte? Estão paradas. Essas são obras que interessam à movimentação do brasileiro que trabalha, que tem, no dia a dia,
de se locomover e que espera uma obra, essa, sim, de
enorme alcance social. Assim como a transposição do
São Francisco, que anda devagar, devagarinho, quase
parando, essas estão praticamente paradas.
Agora, se é para mostrar eﬁciência administrativa,
está na hora. Acabamos de assistir, pela televisão, a
lamentáveis exemplos que estão enodoando no mundo
inteiro a imagem do Rio de Janeiro, como a derrubada
do helicóptero por armas de grossíssimo calibre, não
brasileiras, importadas.
Senador Flávio, o combate ao contrabando, o
enfrentamento ao contrabando, que entra pelo mar –
no Rio de Janeiro, é pelo mar – ou pelas fronteiras do
Brasil, e o combate ao tráﬁco de droga são da responsabilidade federal.
O exemplo da derrubada do helicóptero no Rio
de Janeiro é da responsabilidade federal. É da responsabilidade da Polícia Federal, do Ministério da
Justiça, a quem compete coibir o narcotráﬁco, coibir o
contrabando, principalmente o contrabando de arma.
E o Governo o que faz é anunciar a doação de um
helicóptero blindado no lugar do que caiu. Quando,
na verdade, a responsabilidade pelas causas do que
aconteceu, para não falar no suposto comando da operação por um preso na penitenciária de alta segurança, ou segurança máxima, de Catanduva, é exclusiva
do Governo Federal, que não mostra eﬁciência, o que
causa indignação ao Brasil. Isso é o que nós temos
que mostrar. Esses são os fatos do Brasil real, que têm
de ser consertados.
O que vai bem, palmas para o que vai bem. Se
as escolas técnicas federais estão um sucesso, eu
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bato palmas. Se se recupera uma rodovia aqui outra
acolá, eu bato palmas. Agora, na hora em que exemplos nefastos como o do helicóptero do Rio de Janeiro
acontecem, vamos responsabilizar quem tem a responsabilidade, quem tem a obrigação de agir. Na hora em
que querem fazer demagogia às custas da verdade,
a nossa obrigação é denunciar. Isso é fazer oposição
em favor do Brasil.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR
– BA) – Apenas um minuto.
Pela ordem, tem a palavra o Senador Renan
Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Se V. Exª me permitir, Sr. Presidente, eu quero fazer uma rapidíssima
comunicação ao País, claro, com a aquiescência do
Senador Renato Casagrande. Será curtíssima.
Sr . Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com
muita satisfação que, como Líder do PMDB no Senado Federal, tenho a honra de comunicar ao Plenário
e ao País, através dos veículos de comunicação da
TV Senado, que a Direção do meu partido, o PMDB,
chancelou, ontem à noite, um pré-compromisso de
aliança para as eleições de 2010 com a participação
do Presidente Lula.
Esse procedimento inédito, Sr. Presidente, envolve a efetiva participação do PMDB na formulação da
campanha, na elaboração do programa de Governo e
também como parte integrante da chapa que disputará a Presidência da República em nome do PT, do
PMDB e de outros partidos que estarão coligados no
próximo ano.
Este apoio ﬁrme, desassombrado e que apaga,
Sr. Presidente, as indecisões de outrora, é o desdobramento do apoio que o PMDB vem dando ao Governo Federal, onde também participa da formulação
das políticas, que têm mostrado resultados positivos,
notadamente na área socioeconômica, especialmente
no pós-crise, que revelou ao mundo um Brasil sólido e
com grandes perspectivas de crescimento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a formalização da aliança entre o PMDB e o PT é um gesto
coerente de quem ajudou a implementar essas políticas públicas, hoje vitoriosas. A sociedade não compreenderia outra dubiedade, não concordaria com mais
contradição do partido. O caminho oposto, Sr. Presidente, seria ir contra o que a sociedade vem apoiando
e aprovando de maneira superlativa.
O PMDB se orgulha de ter contribuído para a
proliferação de números positivos da nossa sociedade
e da nossa economia.
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A trajetória deste partido está atrelada à responsabilidade. O PMDB tem sido o pilar da governabilidade.
Pena, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que esse conceito
só seja valorizado em crises, em períodos anômalos.
Em tempos democráticos, a governabilidade é tratada,
pejorativamente, como governança.
O PMDB, trincando oráculos que a toda eleição
insistem em nos empurrar para papéis secundários,
vem recebendo mais votos a cada eleição que disputa
e vem conquistando mais cadeiras a cada pleito.
Ao ﬁnal das consultas, Sr. Presidente – e já encerro –, podemos até não reunir unanimidade na pluralidade que é o PMDB; porém, teremos a maioria que
foi amalgamada exatamente pelo apoio do PMDB ao
Governo do Presidente Lula. Tenho a certeza de que
este pré-compromisso encontrará ressonância em todas as instâncias partidárias.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eis a nota
do partido, que rapidamente passo a ler – são sete linhas exatamente –, sobre a aliança:
Representados por lideranças e dirigentes nacionais, o PMDB e o PT, após avaliarem
o satisfatório cumprimento dos eixos programáticos que fundamentaram a coalizão de
Governo em 2007, comunicam que, de comum
acordo, estabelecem pré-compromisso com
vistas à disputa da eleição à Presidência da
República em 2010, baseados nas seguintes
premissas:
1. Construir aliança programática e eleitoral para o pleito presidencial;
2. Os dois partidos comporão, necessariamente, a chapa de Presidente e Vice, a ser
apresentada ao eleitorado brasileiro;
3. Os dois partidos compartilharão, em
conjunto com as demais agremiações que venham a integrar essa aliança, a coordenação
de campanha e a elaboração do programa de
Governo, com o objetivo de dar continuidade
aos avanços do Governo do Presidente Lula,
do qual PT e PMDB são forças de apoio e
sustentação;
4. Com esse escopo, PMDB e PT levarão este pré-compromisso às suas instâncias
partidárias, construindo soluções conjuntas
para as alianças regionais.
Sr. Presidente, era a comunicação que eu gostaria de trazer ao Senado e ao País.
Agradeço mais uma vez a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Muito obrigado, Senador Renan Calheiros.
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – V. Exª fez o comunicado do seu Partido.
Senador Renato Casagrande, V. Exª pede a palavra pela ordem?
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem,
Sr. Presidente. Serei breve.
Sr. Presidente, recebi um comunicado do Presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, do Prefeito Gilson Amaro, do Município de
Santa Tereza, e mantive contato com a Confederação
Nacional de Municípios, por meio do seu Presidente,
o Sr. Paulo Ziulkoski, de que no dia 3 de setembro, Sr.
Presidente, mais de 1300 Prefeitos se reuniram aqui
para discutir os reﬂexos da queda da receita na gestão
municipal. A reunião foi promovida pela Confederação
Nacional de Municípios, no Auditório Petrônio Portela
do Senado, oportunidade em que se tomou a decisão
que o dia 23 de outubro, na próxima sexta-feira, fora
instituído como sendo o Dia Nacional em Defesa dos
Municípios.
Assim sendo, não só as Associações de todos
os Estados, mas também a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) solicitaram
o nosso especial envolvimento e participação nessa
mobilização.
Sr. Presidente, os Municípios estão enfrentando
muitas diﬁculdades em decorrência da injusta repartição das receitas entre os entes da Federação, agravada pela atual crise econômica.
Precisamos, unidos, buscar soluções e medidas
para que o ﬁnanciamento das políticas públicas seja
feito de forma correta, trazendo benefícios fundamentais para os nossos Municípios e sua população.
A pauta é a regulamentação da Emenda nº 29,
o parcelamento da contribuição à Previdência Social
feita pelos Municípios, a questão da aprovação dos
precatórios – o projeto dos precatórios, que V. Exª conhece –, a aprovação do projeto de lei das licitações
e a questão da reforma tributária.
Então, eu queria fazer esse registro porque sextafeira é o Dia Nacional de Luta em Defesa dos Municípios e dessa pauta, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Muito bem, Senador Renato Casagrande; está
feito o registro de V. Exª.
Pelo critério de alternância, chamamos o próximo
orador inscrito, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Presidente, gostaria de propor que a Senadora Mari-
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na Silva, que aguarda para falar, inverta comigo a sua
posição na lista de oradores. Eu falaria em seguida,
se puder.
Assim, gostaria de ter a honra de ceder a minha
posição na lista de oradores para a Senadora Marina
Silva, dada a relevância do que ela vai aqui dizer sobre o seu encontro com os índios guaranis-kaiowás,
no Mato Grosso.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR
– BA) – A Senadora Marina Silva está inscrita, na verdade, pela Liderança do seu Partido, o PV. Mas, uma
vez que V. Exª abre mão da sua fala para a Senadora
Marina Silva, eu vou substituí-lo pela Senadora Marina
Silva como oradora inscrita.
Com a palavra a Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (PV – AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também agradecer
ao amigo Senador Eduardo Suplicy por essa permuta.
Obviamente eu tenho um compromisso daqui a pouco e, em função disso, ele está aqui me socorrendo,
fazendo essa mudança na ordem de fala.
Sr. Presidente, vou tratar aqui de uma questão
bastante complexa, obviamente muito delicada, não de
fácil solução. Por isso mesmo merece toda atenção por
parte das autoridades locais, das autoridades estaduais,
do Governo Federal e do Congresso Nacional.
Eu tive a oportunidade de visitar, recentemente,
no Estado de Mato Grosso do Sul, próximo ao Município de Dourados, a comunidade dos índios guaraniskaiowás, numa reunião que eles fazem anualmente.
Nessa reunião, eles praticam suas rezas e discutem
os problemas que estão vivendo, e eu pude observar
que os problemas que vivem são de natureza muito
grave e muito difíceis de serem resolvidos. Mas há
que se ter uma solução para o problema, porque não
podemos, em hipótese alguma, aceitar que seja impossível resolvê-lo.
Os índios guaranis-kaiowás estão distribuídos
em comunidades, em reservas demarcadas, em pelo
menos 23 acampamentos à beira das estradas federais
que atravessam a região de Mato Grosso do Sul.
Na reserva de Dourados, o principal exemplo de
superconcentração populacional guarani-kaiowá, são
treze mil indígenas que habitam 3.500 hectares. Essas pessoas vivem em uma espécie de conﬁnamento
na reserva de Dourados, o que promove uma série de
mazelas, entre elas, assassinatos, disputas constantes
entre os próprios índios e com o entorno, suicídios. A
média de suicídio para cada dez mil habitantes é em
torno de 24,5. Na população guarani-kaiowá, para
cada cem mil habitantes, são 145 suicídios. Esse é
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o maior índice de suicídio do mundo, e está situado
nessa população.
Pelo que se pode observar, esses suicídios acontecem em uma faixa de idade em que as pessoas são
muito jovens, dos 13, 15 anos aos 27, 30 anos. Por
que acontece nessa faixa de idade? Por uma ausência
muito acentuada, no entendimento dos especialistas,
daquilo que chamam de sensação de pertencimento.
Eles não têm um lugar no mundo dos brancos e não
têm um lugar no mundo dos índios.
No mundo dos índios, eles já têm diﬁculdades de
ter as suas próprias práticas sociais, culturais e econômicas; e no mundo dos brancos, eles também não
têm nenhuma aceitação.
Pelo que pude observar, também não há interesse, porque eles têm uma resistência muito grande, até
heróica. Eles falam sua língua, praticam suas rezas.
Ainda que já exista – pelo que pude observar, sem nenhuma pretensão de falar como especialista, não sou
antropóloga – até um certo sincretismo. E também uma
assimilação política. Boa parte dos caciques é chamada
de “capitão”, em vez de ser chamada apenas de cacique. Então, há uma introdução de uma série de novas
práticas graças ao processo de colonização.
Há uma discussão que, muitas vezes, no meu
entendimento, provoca uma apartação dessas comunidades, como se não fossem brasileiros. Temos quase que um apartheid social dentro do Estado de Mato
Grosso. São cerca de 45 mil indivíduos, que, como
qualquer cidadão, como qualquer pessoa, merecem a
atenção e o cuidado das autoridades e da sociedade
brasileira. Os direitos dos índios não são apenas deles,
são os direitos de todos os brasileiros. Quando temos
nossos direitos assegurados, esses são os direitos de
todos os brasileiros, como no que se refere ao idoso,
à infância, à vida. Também deve ser parte dos nossos
direitos que as comunidades indígenas possam viver
com dignidade.
Há uma série de mitiﬁcações que são feitas em
relação a essas comunidades, Sr. Presidente, que deriva da falta de entendimento dos conceitos.
E aí eu já quero entrar numa polêmica que até
criaram com a minha fala. Eu fui como Senadora; a
Comissão de Direitos Humanos foi convidada e, infelizmente, o Senador Cristovam já tinha uma atividade,
não pôde comparecer. Eu desmarquei uma atividade e compareci à reunião. Pedi o apoio do Exército
brasileiro para poder chegar até à comunidade e fui
muito bem acolhida pelo Exército brasileiro. Agradeço
profundamente ao General Enzo, nosso Comandante
do Exército brasileiro, e a toda a equipe que me deu
suporte durante essa operação: o Capitão Rezende

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e sua equipe, que me levaram até o local da assembléia dos índios; o General Carbonel, da 4ª Brigada
de Cavalaria de Dourados; o Tenente-Coronel Artur
José Sólon, da Assessoria Parlamentar do Exército,
que fez toda essa mediação aqui; o Tenente-Coronel
José Eduardo; o Comandante Militar do Oeste, General Renato Joaquim Ferrarezi, de Mato Grosso do
Sul. E ao nosso Comandante do Exército eu já ﬁz o
agradecimento.
Foi muito interessante, Senador Romeu Tuma,
porque, quando vieram nos convidar, eles gostariam
que alguns parlamentares estivessem na Aty Guasu,
que é o nome da reunião, da assembléia que eles fazem anualmente; mas, dada até mesmo a situação difícil, poucas pessoas puderam comparecer. Mas eles
me ﬁzeram um relato: antigamente, quando havia Aty
Guasu, muitos parlamentares compareciam e eles
se sentiam valorizados – havia deputados estaduais,
deputados federais, vereadores –; mas, ultimamente,
ninguém mais comparece às reuniões deles. E ele até,
sem fazer muita distinção se eu agora estou no PT
ou no PV, disse: “Antes de vocês ganharem o Governo, pelo menos aquele Deputado Zé (João) Grandão
comparecia. Agora, nem mais o Zé (João) Grandão
comparece”. E aquilo me tocou muito profundamente
porque ele dizia: “Nenhuma pessoa importante das
autoridades quer ir mais à nossa reunião”.
E, obviamente, nesse mesmo momento, estava acontecendo a visita à obra do rio São Francisco.
E havia um monte de autoridades importantes. Sem
entrar no mérito aqui da antecipação do uso eleitoral,
obviamente é importante que as autoridades visitem
obras estratégicas de interesse para o País. Eu não estou questionando isso. É que existem obras que estão
sendo inauguradas e existem obras para serem inauguradas. E talvez a reparação social, cultural e histórica
é uma obra para ser inaugurada. E eu fui para essa
obra para ser inaugurada não como pré-candidata,
mas como Senadora da República pela Comissão de
Direitos Humanos. E até porque estava ali com a estrutura logística do Exército, ﬁz questão de não fazer
nenhum tipo de reunião político-partidária, absolutamente nada. Tive que fazer um esforço muito grande,
porque tenho muito medo de avião, e o retorno foi em
um helicóptero do Exército, à noite, tendo que utilizar
um binóculo infravermelho ou a laser, não sei como
é, em que vemos tudo verde. Para V. Exª ter noção do
quanto foi um processo difícil para uma pessoa quase
traumatizada com avião.
Mas eu o agradeço profundamente, Senador
Cristovam, porque V. Exª me delegou, como membro
da Comissão, para representá-la. Eles ﬁcaram muito
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felizes com a minha presença e a presença do Exército. Eles estavam sendo valorizados, porque foi dado
um avião, um helicóptero, para que uma autoridade
se deslocasse até lá, tão grande é o sentimento de
exclusão e de falta de pertencimento.
Eu ﬁz uma fala que, no meu entendimento, até os
frustrou um pouco, porque eu disse que era o momento
de usarmos de toda a diplomacia guarani e de toda a
diplomacia das pessoas que eram aliadas, e que nós
deveríamos apostar na organização, na resistência,
mas que fosse um processo pacíﬁco, porque é uma
questão complexa e difícil.
Por que estou falando isso? Porque há uma guerra
e uma confusão em relação aos conceitos. Quando se
fala em terras tradicionalmente ocupadas, não se está
falando em terras memorialmente ocupadas, o que é diferente. E eu falei que era fundamental todo um esforço
para que pudéssemos fazer um resgate histórico, social
e cultural, para que esses índios pudessem ter acesso
às suas terras tradicionalmente ocupadas. E alguém
colocou isso como se eu estivesse dizendo, porque era
uma recuperação imemorial de todo o Brasil para os índios. Obviamente que tem o problema dos conceitos, e
as pessoas às vezes não se atêm aos fatos e vão para
as versões, mas eu tive a oportunidade de esclarecer.
Minha fala está, na íntegra, no site do Senado, e as pessoas podem ter a oportunidade de ler o que foi dito. Obviamente, eu também não acho que quem fez a matéria
falando assim... Pelo menos na primeira versão, tinha
um único jornalista de O Estado de S.Paulo, e eu sei
que ele estava ali de boa vontade, até porque deve ter
sido muito difícil chegar até lá também. Não creio que
tenha feito qualquer coisa de maldade. O problema foi
como, depois, o assunto foi repercutido por outros canais, que, no meu entendimento, ﬁzeram uma confusão
conceitual em relação àquilo que foi dito.
Agora, uma coisa não podemos deixar de considerar: nós precisamos dar uma solução para um problema
com essa gravidade. Ali havia centenas de crianças,
pessoas idosas, pessoas sem qualquer esperança. E
diante da falta de qualquer expectativa, as pessoas
vão para a última coisa que jamais poderiam ir, que é
a eliminação da vida. Mas como podemos julgar? É
muito fácil falar isto daqui. Difícil é suportar o que, às
vezes, eles suportam: o preconceito, a exclusão, sem
ter nenhum lugar.
Então, Senador Suplicy, durante minha presença
ali, eu disse: “Não vim aqui prometer nada, mas vim
dizer que sou solidária e que estou me alistando, ainda que seja de forma oferecida, para fazer parte da
diplomacia que vai trabalhar para tentar resolver um
problema com essa complexidade”. E me comprometi
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a fazer um relato e mandar ao Presidente Lula e pedir
uma audiência com o Ministro Tarso Genro. Acho que
é preciso que haja um encontro, um diálogo entre os
diferentes segmentos e interesses.
Existe um agronegócio que é altamente promissor. Dá para se ver quando se sobrevoa de avião. As
pessoas foram assentadas por políticas de governo.
E acho até que, nesse caso, de fato, a reivindicação
de que devem ser indenizados é legítima. No entanto,
não se pode criar uma guerra contra os índios e um
olhar como se eles não existissem. Eles existem, são
cerca de 45 mil índios, e nós brasileiros não podemos
conviver com essa situação de apartação social, em
pleno século XXI.
Não é fácil, é difícil. Mas, no meu entendimento, é
possível que cada um ali possa se sentar para buscar
um caminho, ou, pelo menos, uma nova maneira de
caminhar. E a nova maneira de caminhar é o diálogo,
é a busca do entendimento.
Concedo um aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezada Senadora Marina Silva, ainda não tive a oportunidade de conhecer no Mato Grosso os índios guaranis-kaiowás. Volta e meia, lemos nos jornais notícias
muitas vezes tristes a respeito daquilo que V. Exª aqui
nos relata: um alto índice de suicídio que ocorre nessa comunidade. E eu perguntaria a V. Exª, que diz que
são cerca de 45 mil, para que possamos compreender
melhor: quais são as principais atividades econômicas?
A razão do alto índice de suicídio decorre mais da diﬁculdade de sobrevivência, pela diﬁculdade de eles
encontrarem algum tipo de atividade que lhes propicie um adequado rendimento ou é de uma natureza
mais complexa? Precisaria haver que tipo de solução?
Nessa comunidade, por exemplo, as famílias com
rendimento conforme a deﬁnição do Programa estão
sendo contempladas com o Bolsa Família? A municipalidade tem tido atenção para efetivamente fazer com
que todos que, pela lei, teriam o direito à inscrição...
São os rendimentos do Programa Bolsa Família considerados ainda muito modestos para a ﬁnalidade de,
eventualmente, propiciar a eles um primeiro passo de
sobrevivência para poderem ter outros caminhos? Há
ali alguma entidade governamental, um banco oﬁcial,
seja do município ou do Governo do Estado, em cooperação com os três níveis de Governo que porventura
esteja ali a propiciar mecanismos de microcrédito ou de
crédito para atividades agrícolas típicas do que essa
comunidade realiza? Avaliaria que, numa comunidade
como essa, poderia haver uma eventual experiência de
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uma renda básica incondicional para todas essas 45
mil pessoas como forma até de se iniciar uma Renda
Básica de Cidadania? Poderia o Governo Federal, o
Ministério do Desenvolvimento Social, diante dessa
circunstância, que já vem de há alguns anos, porque
o que V. Exª foi visitar é algo que temos lido, ao longo
dos últimos anos, como um fenômeno recorrente...
Seria uma solução que poderia ser experimentada em
uma comunidade como essa?
São perguntas de quem quer aprender mais
sobre o problema que V. Exª foi conhecer de perto.
E por isso a cumprimento e também à Comissão de
Direitos Humanos, que, conforme V. Exª colocou,
presidida pelo Senador Cristovam Buarque, resolveu
abraçar essa causa, se interessar e se solidarizar,
pelo menos em um primeiro passo, para conhecer o
problema e tentar encontrar caminhos alternativos.
Inclusive, do ponto de vista das oportunidades educacionais, em que medida está essa comunidade indígena recebendo oportunidade de educação, seja
desde o primeiro ciclo e os demais, tendo em conta
a sua cultura? Em que medida a educação provida
ali pelas instituições de ensino leva em conta as tradições da cultura guarani-kaiowá, como elementos
importantes para a preservação e o desenvolvimento
dessa comunidade indígena?
A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Senador
Eduardo Suplicy, eu agradeço o aparte de V. Exª. V.
Exª fez uma pergunta em relação à natureza desses
suicídios e já arrolou uma série de perguntas que têm
a ver com a realidade social e cultural em que essas
pessoas vivem.
Quanto à natureza desses suicídios, existe uma
série de estudos sendo feitos. Obviamente, é colocado
o fenômeno a partir de um conjunto de fatores, e obviamente os índios também têm a sua forma de elaborar
as perdas, de elaborar o sofrimento, a tristeza. Enﬁm,
são questões de natureza profunda e complexa. Mas,
com certeza, têm base na realidade material precária
em que essas populações vivem. A gente fala “falta de
pertencimento”, mas isso se traduz em questões práticas, por exemplo: nesses vinte e três acampamentos
ao longo da estrada, vivem cerca de cem a duzentas
pessoas indígenas, de diferentes origens, à beira das
barrancas das estradas.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Senadora Marina, queria só interromper um segundo
para prorrogar a sessão por uma hora.
Considero a sessão prorrogada por uma hora
para assegurar a palavra aos demais inscritos.
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A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Obrigada,
Senador.
São barracas improvisadas com galhos secos,
lonas de plástico, uma série de coisas. Às vezes, não
os deixam ter acesso à água dos igarapés ou dos rios.
Em alguns casos, é ateado fogo, segundo relatos do
próprio Ministério Público, dos antropólogos que os
acompanham. As crianças, uma boa parte dessa população toda, cerca de 12 mil crianças em condições muito
precárias, sem atendimento de saúde, sem acesso a
educação e escola, com problema de desnutrição. São
distribuídas 12 mil cestas básicas para o atendimento
a essas populações em situação de degradação social
extrema. E o que resolve é buscarmos o acesso à terra
para que eles possam viver com dignidade. Algumas
terras já foram demarcadas.
Eu estive lá agora pela segunda vez, mas, em
1999, eu estive na comunidade do Panambizinho, no
Municípios de Dourados. A comunidade de Panambizinho foi demarcada. Só que é uma área pequena para
uma quantidade muito grande de índios guaranis.
Então, há um esforço que precisa ser feito e que
não se resolve apenas com cestas básicas, ainda que
seja importante, e com alguma transferência de renda
como um direito para todas as pessoas, como V. Exª
defende, o que seria muito bem-vindo. Essa questão só se resolve com um lugar, um lugar para um
labor, um lugar para se fazer culturalmente, porque,
para os índios, a relação do sujeito com o território
é o que constitui a sua cultura e o seu lugar no mundo. Quando eles não têm território, seja quando são
nômades – e os Guaranis já foram nômades –, seja
quando são sedentários, o lugar que os constitui é o
território, com seus símbolos, com seus cemitérios,
com suas áreas. Obviamente, como eu disse, não
se está falando sequer de cem anos atrás; está-se
falando de uma situação em que o Estado cometeu
um erro porque distribuiu a terra dos índios, titulou
a terra dos índios e agora tem de dar uma solução.
Não é fácil a solução, reconhecemos, mas ela precisa ser dada. Então, o que podemos fazer, talvez na
Comissão de Direitos Humanos ou em outras comissões, é ver, junto com o Ministério da Justiça, como
contribuir para buscar um caminho que envolve uma
série de questões.
Houve uma cena muito comovente. Eles ali não
me conheciam e, quando eles começaram a falar – eu
ouvi pelo menos uns catorze ou quinze relatos antes
de falar –, pelo menos uns dois ou três me chamavam
de Senadora Marisa Serrano, porque é a Senadora do
Estado. E os outros tentavam dizer para eles que eu
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era Marina Silva. Mas chegou um momento em que
eu pedi para parar e deixar, porque não fazia diferença; o importante é que estivesse ali uma autoridade
que estava tentando ajudar. E por que foi comovente?
Porque eles sabem quem são as suas autoridades,
quem são os seus representantes e, talvez inconscientemente, eles estivessem ali dizendo que gostariam
que a professora Marisa Serrano estivesse ali, que.
enﬁm, é uma pessoa por quem tenho muito carinho,
muito respeito. Então pedi que os deixassem falar do
jeito que estavam falando.
De sorte que, nós aqui, os Senadores do Mato
Grosso, o Ministério da Justiça, todos temos que fazer um processo que eu espero envolva duas coisas:
a capacidade de nos comprometermos eticamente
em resolver o problema para que possamos ter um
horizonte; e, talvez, a capacidade de perdoar e se
perdoar. Porque historicamente o Brasil tem que fazer
esse resgate, mas também tem que ter uma atitude
generosa de não disseminar o ódio: muitas vezes as
falas são feitas no sentido de desconstruí-los, de achar
que são preguiçosos, de achar que são feios, de achar
que são ignorantes. Não é isso. É outra cultura, outra
forma de pensar, outra forma de ver. E nós, que reivindicamos ser culturalmente mais avançados, talvez
não saibamos conviver com a diferença e exercitar a
alteridade. E eu acho que vamos precisar desse exercício com muita força.
Eu não tenho uma fórmula. Não acredito que
qualquer atitude violenta resolva o problema, mas eu
acredito no princípio ético de que não devemos ter um
apartheid social em pleno século XXI num País que
tem oito milhões de quilômetros quadrados.
Durante o discurso da Srª Marina Silva,
o Sr. César Borges, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Muito bem, Senadora. Parabéns a V. Exª.
Com a palavra, o Senador Augusto Botelho.
Senador Augusto Botelho, enquanto V. Exª se dirige à tribuna, eu passo a ler matéria que se encontra
sobre a mesa.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
O Projeto de Lei da Câmara nº 219, de 2009, que acaba de ser lido, terá tramitação com prazo determinado
de 45 dias, nos termos do art. 64, §1º, da Constituição,
combinado com o art. 375 do Regimento Interno.
A matéria será apreciada, simultaneamente, pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor,
de Fiscalização e Controle; e de Agricultura e Reforma
Agrária, podendo somente receber emendas perante a
primeira Comissão, pelo prazo único de 5 dias úteis, de
acordo com o art. 122, inciso II, alínea “b”, combinado
com o art. 375, inciso I, do Regimento Interno, ﬁndo
o qual, sendo apresentadas emendas, essas deverão
ser encaminhadas à Secretaria-Geral da Mesa, a ﬁm
de serem publicadas no Diário do Senado Federal, em
avulso, na forma regimental.
Com a palavra, o Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. Presidente Romeu Tuma... Senador
Suplicy, pode falar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Apenas entendi, Sr. Presidente, que eu havia cedido
para falar... Eu estava inscrito, mas como a Senadora
Marina iria falar logo depois, eu cedi para que houvesse a troca de ordem, porque ela iria falar como líder,
como falou.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Não, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas não tenho nenhum problema em aguardar o Senador Augusto.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Eu só queria explicar a V. Exª que eu prestei atenção
no que o Senador César Borges disse. O senhor estava
cedendo o lugar de orador para ela. Não tem prejuízo,
mas ele disse que estava cedendo, tanto é que a riscou
da liderança. Mas o senhor vai falar, sem dúvida.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está bom.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Senador Tuma, antes de começar, eu queria aqui registrar a presença da Senadora Patrícia no plenário,
que veio aqui nos visitar, e também para comemorar
que ela está há cinco meses sem fumar meio cigarro.
Está sem fumar cigarros. É um exemplo para todos os
fumantes. A pessoa quando deixa de fumar ﬁca mais
bonita, mais feliz, mais alegre. É isso que ela está.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– É um bom exemplo.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Eu gostaria que as pessoas, as mulheres principal-
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mente, se mirassem nela para parar de fumar. Parabéns, Senadora Patrícia.
Presidente Mão Santa...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Desculpe.
É que esta é a hora de ﬁcar o Mão Santa, Senador Tuma. Ele sempre ﬁca no ﬁnal. Desculpe.
Senador Tuma, Srªs e Srs. Senadores, o dia 25
de outubro é consagrado ao cirurgião-dentista brasileiro, por decisão tomada pelo Conselho Federal de
Odontologia, em 1976. Remete à criação, em 1884,
por meio do Decreto nº 9.311, da época do Império,
dos dois primeiros cursos de odontologia do Brasil,
nas Faculdades do Império do Rio de Janeiro e de
Salvador. Mais recentemente, no dia 27 de maio de
2002, a Lei nº 10.465 deﬁniu essa mesma data como
o Dia Nacional da Saúde Bucal. Deu uma maior amplitude ao dia. Falou em saúde bucal, que é uma das
coisas importantes da pessoa, ter saúde na boca: ela
é a entrada do corpo.
No corrente ano, temos bons motivos para celebrar essa data tão cheia de signiﬁcado para a odontologia nacional.
É certo que o quadro da saúde bucal no Brasil
ainda está muito longe de ser risonho – com perdão
do trocadilho. Vivemos ainda a bizarra contradição de
sermos o País com maior número absoluto de dentistas, de termos uma relação do número de dentistas
por número de habitantes muito acima daquela recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
e, ao mesmo tempo, termos uma parcela próxima de
20% da população, de cada cem brasileiros, vinte nunca se sentaram em uma cadeira de dentista.
Existe, portanto, um vasto subaproveitamento
dessa mão de obra especializada e preciosa, o que
decorre não apenas de sua má distribuição em território
nacional, mas também, tal como acontece em relação
a qualquer outro tipo de bem ou serviço, da desigualdade que caracteriza a sociedade brasileira.
É um quadro que só reforça a importância de uma
maior participação do setor público na promoção da
saúde bucal. E é exatamente nesse aspecto que estão ocorrendo indiscutíveis avanços, motivo pelo qual
aﬁrmei existirem bons motivos para a comemoração,
neste ano, do Dia do Cirurgião Dentista.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador
Tuma, que tem um ﬁlho que é odontólogo também,
que é dentista, cirurgião-dentista...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Quero também incorporar minha homenagem em
respeito aos odontólogos e a lembrança de V. Exª.
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O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigado, Senador.
Amanhã, não vou estar aqui à tarde, por isso estou antecipando esse discurso.
Até bem recentemente, eram extremamente tímidas as ações do poder público federal na área da
saúde bucal. Foi apenas em dezembro de 2002 que foi
criado o Programa Brasil Sorridente, contando àquela
época com 4.261 equipes de saúde bucal.
De lá para cá, contudo, o Ministério da Saúde
muito avançou nesta área. Até agosto último, aquele
número de equipes de saúde bucal já teve aumento
superior a 330%, passando a 18.482 equipes. Pulou
de 4.261 para 18.482. O acréscimo na cobertura populacional no mesmo período foi também enorme, da
ordem de 72 milhões de pessoas, ou seja, 72 milhões
de pessoas que tiveram mais cobertura odontológica
e de melhor qualidade. Foi um aumento de 480%. Atualmente, 88 milhões de brasileiros – o equivalente à
população de toda a Alemanha – vivem em áreas cobertas por ações e serviços de saúde bucal por meio
do valiosíssimo Sistema Único de Saúde (SUS). Com
isso, desde a criação do Programa Brasil Sorridente,
cerca de três milhões de dentes deixaram de ser extraídos na população usurária do SUS, Sr. Presidente.
Isso tem um signiﬁcado muito grande.
Ainda no segundo ano do primeiro mandato do
Presidente Lula, em março de 2004, foi lançada a Política Nacional de Saúde Bucal, objetivando garantir as
ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde
bucal dos brasileiros, Senador Cristovam. Articulada a
outras políticas de saúde, ela representa as seguintes
linhas principais de ação: adição de ﬂúor nas estações
de tratamento de água e abastecimento público – uma
medida simples, que melhora a prevenção de cárie
dentária nas crianças; se o dente de leite ﬁcar cariado,
ele já cultiva bactéria para cariar o dente deﬁnitivo que
vai nascer depois; reorganização da Atenção Básica,
especialmente por meio da Estratégia Saúde da Família – as equipes de Saúde da Família contam com
uma equipe de Saúde Bucal, um médico e um auxiliar de tratamento dentário; reorganização da Atenção
Especializada por meio da implantação de Centros de
Especialidades Odontológicas, os chamados CEOs e
de laboratórios regionais de próteses dentárias.
E o Governo do Presidente Lula continua a demonstrar a mais ﬁrme determinação de alcançar os
objetivos da Política Nacional de Saúde Bucal.
No dia 7 de deste mês, por ocasião da abertura
do I Encontro Nacional dos Centros de Especialidades
Odontológicas e Equipes de Saúde Bucal da Estratégia
de Saúde da Família, o Ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, anunciou investimentos superiores a R$53
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milhões para ampliar o atendimento bucal da população
brasileira do SUS. Uma das principais medidas reforça
o Programa Brasil Sorridente, conduzido pelo Ministério
da Saúde. A medida é a criação de 96 novos Centros
de Especialidades Odontológicas (CEOs), em dezoito Estados. Esses centros de especialidade permitem
que os pobres, agora, tenham acesso a tratamento de
canal, de doenças de gengiva, à colocação de prótese
dentária. Essa é a diferença dos centros.
A região mais beneﬁciada será a região Nordeste.
Atualmente, são 675 os CEOs em funcionamento. Com
as novas unidades, o número chegará a 771 – pula
de 675 para 771 –, garantindo a oferta de tratamento
de canal, atendimento a pacientes com necessidades
especiais – havia um grande problema: as crianças
especiais têm diﬁculdades em tratar dos dentes, fazer
extração; tem que ser feito com anestesia geral dentro
de uma unidade hospitalar –, tratamento de gengiva,
cirurgia oral, as menores cirurgias orais, e diagnóstico
precoce de câncer de boca.
Na construção dos novos CEOs, serão investidos R$4,5 milhões, ao passo que, para o seu custeio
mensal, serão gastos R$790 mil. O trabalho nos CEOs
complementa o das equipes de saúde bucal, responsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente. Todos
os cidadãos têm direito aos serviços oferecidos pelos
Centros Especializados de Odontologia, mas, para isso,
precisam ser atendidos previamente pelas equipes de
atenção básica, pelos postos de saúde ou pelas unidades básicas de saúde.
Os novos centros vão atender a uma população
mais carente, permitindo que as pessoas tenham tratamento odontológico adequado, evitando milhares
de extrações de dentes e reforçando a inclusão social
no Brasil.
Com os novos investimentos anunciados pelo
Ministério da Saúde, os Municípios brasileiros também serão beneﬁciados pelo plano de fornecimento
de equipamentos odontológicos para as equipes de
saúde bucal. A partir de agora, a partir deste mês, as
novas equipes de saúde bucal credenciadas receberão
consultórios odontológicos completos. O investimento,
neste ano, para incentivar a implantação de 2.018 novas equipes e ampliar a oferta desses serviços, será
superior a R$20 milhões. Com o acréscimo dessas
novas equipes, o número total de equipes de saúde
bucal em todo o País passará, até o ﬁnal do ano de
2009, de 18.482 para 20,5 mil equipes.
É importante ressaltar também que, até o presente, os Municípios recebiam apenas uma parcela única
de R$7 mil para estruturar as equipes de saúde bucal
e adquirir equipamentos. A partir de agora, além de
receberem os consultórios completos, os Municípios
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continuarão recebendo esse recurso para a compra
de equipamentos adicionais.
Sr. Presidente Tuma, Srªs e Srs. Senadores, no
contexto desse grande investimento na área de saúde
bucal, o Ministério da Saúde está também dobrando o
valor do repasse para a produção de próteses dentárias
pelos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, elevando-o de R$30,00 para R$60,00 por unidade. Serão
investidos, em 2009, pouco mais de R$6 milhões nessa
medida, que contribuirá para aumentar cinco vezes a
oferta de próteses dentárias no Brasil, com a produção de quinhentas mil unidades por ano. A previsão é
a de que, com isso, a demanda de todo o País estará
atendida em aproximadamente dez anos.
Temos de aumentar os recursos para isso, porque
a falta de dentes na boca provoca outras alterações
nas articulações temporomandibulares, na oclusão
dos outros dentes. Quanto mais rápido se puder fazer
isso, melhor será.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Augusto Botelho, desculpe-me interrompêlo.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Fale, Senador. Pode falar.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– V. Exª viu a matéria de ontem no noticiário sobre um
jovem de 19 anos? O dentista, que deveria ter extraído
dois dentes, extraiu todos os seus dentes. A matéria
mostra a inconsequência, a incapacidade do dentista
em tomar essa atitude sem razão alguma.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Qualquer decisão médica, Senador, sobre o indivíduo
tem de ter o consentimento dele. Se ele for incapaz de
consentir, é preciso que uma pessoa da família consinta. Isso não pode ser feito dessa forma. Por isso,
vai ter problemas a pessoa que fez isso.
Paralelamente ao aumento no valor do repasse,
o Ministério da Saúde está ampliando as possibilidades de credenciamento de laboratórios para receber
os recursos para produção de próteses dentárias. Até
o presente, os Municípios que não contavam com laboratórios não podiam receber recursos para a produção
de próteses. A partir de agora, eles poderão receber
a verba, indicando laboratórios de cidades vizinhas,
credenciados, e, com isso, oferecer o serviço à sua
população.
Nesse aspecto da disponibilização de próteses
dentárias à população brasileira, o avanço também
tem sido acelerado ao longo dos últimos anos. Entre
2005 e 2008, o número de Laboratórios de Prótese
Dentária passou de 36 para 323, representando um
crescimento aproximado de 800%. No mesmo período, houve um crescimento de 107% na produção das
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próteses totais pelo Serviço Único de Saúde (SUS),
passando de 53.275 para 110.672.
Outra medida anunciada pelo Ministro Temporão
no último dia 7, Sr. Presidente Tuma, é o processo de
compra, já em andamento, de 160 Unidades Móveis
Odontológicas. Esses consultórios móveis serão destinados para 160 Municípios em 21 Estados e atenderão uma população de cinco milhões de brasileiros. O
investimento nessa ação é superior a R$22 milhões.
As localidades escolhidas para receber essas Unidades Móveis Odontológicas são de difícil acesso e têm
populações socioeconomicamente desprivilegiadas.
Lá, os consultórios móveis irão assegurar, pelo menos, 1,1 milhão de atendimentos básicos e especializados por ano.
As Unidades Móveis Odontológicas funcionarão
em veículos tipo van e contarão com um proﬁssional
cirurgião-dentista e com um auxiliar de saúde bucal.
Eles serão equipados com consultório odontológico
completo e com aparelho de Raios X, entre outros
equipamentos. O Ministério da Saúde investirá R$140
mil na compra do veículo e nos equipamentos de cada
Unidade, que será entregue ao respectivo Município
sem ônus. Além disso, a Pasta oferecerá também um
incentivo de R$3,5 mil, em parcela única, para a implantação de cada consultório móvel. Após o início de
sua operação, serão destinados quase R$4,7 mil por
mês para seu custeio.
Poderão solicitar as Unidades Móveis os Municípios integrados ao Programa Territórios da Cidadania do Governo Federal – são Municípios em regiões
de baixa renda, de baixo Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), principalmente em áreas rurais – que
tenham apenas equipes de saúde da família, mas que
não tenham equipes de saúde bucal. Com as Unidades Móveis, esses Municípios também habilitarão as
novas equipes. O objetivo do Ministério da Saúde,
com o fornecimento desses consultórios móveis, é
atender as populações que têm diﬁculdade de acesso
aos serviços de saúde bucal – são aquelas comunidades rurais, muitas vezes de território pequeno, que
não contam com unidade de saúde próxima de sua
residência, nas quais incluo muitas de nossas comunidades indígenas.
Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores... Sr. Presidente Tuma, esta é a hora do Senador
Mão Santa, e, por isso, eu me equivoquei. Desculpeme. V. Exª sabe a consideração que tenho por V. Exª,
mas o Senador Mão Santa é o que ﬁca por mais tempo aqui, à noite.
Da mesma forma que os demais proﬁssionais que
cuidam da saúde das pessoas, os cirurgiões-dentistas
contribuem signiﬁcativamente para que os brasileiros
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se mantenham aptos a exercerem sua cidadania e a
permanecerem produtivos. A saúde bucal é um aspecto
essencial da saúde geral dos indivíduos. Aﬁnal, não é
raro que as infecções bucais tenham graves repercussões, que em muito excedem a perda de dentes, até a
perda de vidas. No exercício de minha proﬁssão – sou
médico –, já conheci casos de abscessos cerebrais,
de mortes por septicemia, tudo em consequência de
abscessos de dentes.
No transcurso do dia 25 de outubro, Dia do Cirurgião-Dentista, apresento meus efusivos cumprimentos
a todos os proﬁssionais de Odontologia deste País,
na ﬁgura do Dr. Miguel Nobre, Presidente do Conselho Federal de Odontologia, por quem tenho especial
carinho e consideração; e na pessoa do Dr. Gilberto
Pucca, Coordenador Nacional da Saúde Bucal do Ministério da Saúde.
Também quero fazer uma homenagem especial
ao Presidente do Conselho Regional de Odontologia
de Roraima, Luís Eduardo Albuquerque, e ao dentista
mais antigo do meu Estado, que já ﬁcou mais tempo
por lá, o Dr. Manoel Benedito de Souza, que se formou
na Universidade Federal do Pará em 1950 e que, dois
anos depois, foi para Roraima, onde exerceu a Odontologia até bem pouco tempo – só há pouco tempo,
ele parou de exercer a atividade. Então, já está formado há 59 anos, dos quais trabalhou quase 55 anos no
meu Estado. Quando o Dr. Benedito chegou a Roraima, as brocas ainda eram daquelas que funcionavam
no pedal, eram pesadas. V. Exª deve ter conhecido,
antigamente, dentistas que usavam esse pedal. O Dr.
Benedito tem um grande serviço prestado a Roraima,
pois ele é o dentista que exerceu a proﬁssão por mais
tempo no meu Estado.
Estou consciente de que, para eles e para todos
os dentistas do Brasil, não pode haver maior motivo
de júbilo nesta data do que a constatação de que o
Governo Federal, ﬁnalmente, está dando a devida atenção aos cuidados com a saúde bucal dos brasileiros
mais necessitados.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente Tuma.
Muito obrigado por V. Exª ter permitido que eu ﬁzesse
este pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Agradeço a V. Exª. Eu o cumprimento.
Concedo a palavra ao Senador Mercadante, como
Líder do PT.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, participamos de um
jantar no Palácio do Alvorada com o Presidente Lula,
a convite dele, onde estava a Ministra Dilma, as prin-
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cipais lideranças nacionais do PMDB e as principais
lideranças nacionais do Partido dos Trabalhadores.
E ﬁrmamos um compromisso histórico. O PMDB,
as lideranças que estavam lá, Ministros, líderes de bancada do Senado, da Câmara, Presidente do Senado e
da Câmara assumiram um compromisso público formal
de apoio à candidatura da Ministra Dilma e disseram
que têm grande convicção de que vencerão a convenção partidária por ampla margem.
O PMDB e o PT são os dois partidos mais votados nas últimas eleições para o Parlamento. Isso dá
uma qualidade muito grande complementar, pela força das prefeituras, Prefeitos do PMDB e do PT, Vereadores, Vereadoras, Deputados Estaduais, Federais,
Senadores.
Além disso, nós avançamos e praticamente consolidamos as alianças com o PCdoB, um partido que
sempre esteve conosco em todas as circunstâncias históricas, um partido que tem demonstrado uma grande
lealdade e tem sido um grande parceiro na construção
do que é hoje o Governo Lula.
Conquistamos o apoio do PDT, Partido Democrata Trabalhista, de Leonel Brizola, que chegou a ser
vice do Presidente Lula nas eleições de 1998, depois
que eu tinha sido em 1994.
Temos praticamente consolidado o apoio com o
PR e com o PRB. E tenho grandes convicções de que
ainda consolidaremos as alianças com o PP e com o
PSB de Ciro Gomes. Temos respeito à candidatura de
Ciro Gomes. Ele foi Ministro do Presidente Lula, um
Ministro extremamente importante, inclusive na obra
da transposição do rio São Francisco. Tem todo o direito de ser candidato à Presidência. Mas eu tenho as
minhas convicções de que ele estará conosco, no mesmo palanque, na mesma campanha, apoiando, nesse
momento da história, a Ministra Dilma Rousseff.
Com essa aliança, teremos uma estrutura partidária inigualável. Um tempo de televisão que nenhuma
outra candidatura teve na história recente do País. E
será muito importante o tempo de televisão, porque
poderemos mostrar o Brasil que nós construímos ao
longo desses sete anos, mostrar este País que hoje é
uma referência histórica. O Brasil mudou de patamar
no Governo Lula. Mudou em todos os aspectos mais
importantes da vida da sociedade.
A economia brasileira nunca esteve numa situação tão favorável. Hoje, apesar da grave crise ﬁnanceira internacional, onde Estados Unidos, Europa e
Japão continuam em recessão e em crise, o Brasil sai
na frente, o Brasil sai atraindo investimentos. O Brasil
bateu recorde de geração de empregos para o mês
de agosto na história do IBGE: 253 mil empregos em
setembro, o melhor índice deste ano. Batemos recor-
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de, em setembro, em venda de automóveis: 307 mil
veículos. Batemos recorde de aumento nas passagens
de aviões: 30% a mais que setembro do ano passado
neste mês de setembro. A Bolsa de Valores já teve,
de abril a outubro deste ano, 67% de valorização das
ações.
Isso tudo mostra a pujança da economia brasileira. A retomada de um crescimento que se deve a
um mercado interno forte, porque o ambiente externo
ainda é muito difícil e muito adverso.
Estamos caminhando, portanto, como poucas
nações podem neste momento, crescendo para dentro, crescendo porque nós geramos 2,5 milhões de
empregos de 2007 para cá e geraremos 1 milhão de
empregos até o ﬁnal deste ano. Porque geramos emprego, porque recuperamos o salário mínimo com uma
política continuada, que atinge 18,5 milhões de trabalhadores, porque ﬁzemos o Bolsa Família e a Lei Orgânica da Assistência Social e aumentamos em R$20
bilhões o repasse aos mais pobres. E, pela primeira
vez na história do Brasil, uma grave crise econômica
que nos atingiu no ﬁnal do ano passado não aumenta
a pobreza, não aumenta a concentração de renda. Ao
contrário, diminuímos a pobreza, tiramos 32 milhões
de pessoas de uma situação de extrema pobreza ou
de estarem abaixo da linha da pobreza. Dezessete
milhões de pessoas ascenderam a uma condição de
classe média.
Esse Brasil é hoje reconhecido internacionalmente. Quando tivemos o prestígio e o reconhecimento que
tivemos em todos os fóruns internacionais? Estão aí a
conquista da Copa do Mundo, a conquista da Olimpíada. É o reconhecimento do mundo a este País, que tem
democracia. Aqui temos um Presidente – e as pesquisas vão mostrar o sentimento que está nas ruas – que
tem mais de 80% de apoio do povo. E não tem terceiro
mandato. Aqui tem alternância de governo, pluralidade,
respeito à liberdade de expressão e de manifestação.
Os Poderes funcionam com independência.
Somos criticados, somos atacados, somos muitas
vezes injustiçados por importantes veículos de comunicação. Mas é melhor que seja assim na democracia
do que tentar fechar veículos, como acontece em países da América do Sul, ou tentar cercear a liberdade
de expressão.
Nós estamos construindo esse caminho de mudança do Brasil, essa ascensão histórica do Brasil, esse
reconhecimento de todas as lideranças mais importantes do planeta hoje do que representa a trajetória do
Presidente Lula e a qualidade deste Governo.
É por isso que PMDB, PDT, PCdoB, PR, PRB
– e tenho minhas convicções de que o PSB também
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estará conosco, Senador Antonio Carlos Valadares...
Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Aloizio Mercadante, V. Exª faz o registro
de uma reunião realizada entre lideranças do Partido
dos Trabalhadores e do PMDB, com a participação do
Presidente Lula. Considero fundamental que os partidos da base se entendam com um projeto que visa
a transformar o Brasil – como já está transformando
– num país respeitado, interna e internacionalmente.
O Brasil hoje é um país diferente e tem que dar seu
exemplo a partir de suas lideranças maiores, responsáveis por esse projeto que deu certo, que baixou a
inﬂação, que levantou a geração de empregos, que
aﬁnal transformou nosso País hoje num espelho para
todo o mundo. De forma que V. Exª tem razão quando
fala dos benefícios proporcionados por esse projeto
comandado pelo Presidente Lula. Mas também tenho
certeza, como tem V. Exª – e lá no PSB sou um deles
que luta por isto –, de que o PSB marchará ao lado
desse projeto do Presidente Lula. Tenho o maior respeito pela liderança, pelo nome e pela competência que
representa a ﬁgura do Deputado Federal Ciro Gomes,
do Estado do Ceará. Logicamente, seu nome está aí
colocado, mas, no momento exato, no momento das
decisões, o PSB não faltará. Não tenho a menor dúvida disso e das suas altas responsabilidades na condução desse processo político. Eu tenho participado,
como Líder do PSB, de reuniões do Diretório Nacional
do PSB e o que tenho observado é que não há um
projeto individualista, propugnando a Presidência da
República como um projeto pessoal. O que existe é a
preocupação da permanência dessa causa em defesa
do Brasil, em defesa de uma economia sustentável,
fazendo com que os mais pobres saiam da sua situação de miséria e de humilhação e passem a integrar
as classes mais altas, participando, assim, do desenvolvimento do nosso País. Portanto, trabalho nessa
direção, Líder Mercadante. Dentro do PSB, todo mundo sabe. Eu sou um aliado do Presidente Lula e não é
de agora. Participei de quatro eleições do Presidente,
até que cheguei à vitória que todo o Brasil aplaudiu e
ainda hoje aplaude.
Estarei na linha de frente em torno dessa causa
para apoiarmos um candidato ou uma candidata que
represente a unidade de nosso bloco político, esse bloco
político que tem aprovado tantos projetos importantes
aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, e que tem
impulsionado o desenvolvimento do nosso País.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Antonio Carlos Valadares, quero dizer de
público que, em todas as lutas que nós tivemos aqui
no Senado – e não foram fáceis esses sete anos –,
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talvez tenha sido o embate mais difícil, porque não
somos maioria, nós fomos construindo a cada projeto
uma maioria possível, mas V. Exª sempre esteve do
lado nos momentos bons e ruins, em todas as horas
ao longo dessa trajetória.
E, com a intervenção de V. Exª, eu me lembro de
um tempo em que nós éramos apenas um sonho de
partido e uma aspiração de mudar o Brasil. Eu com o
Presidente Lula estivemos várias vezes lá em Recife,
conversando com o saudoso Miguel Arraes, que era
Governador do Estado, pedindo o apoio dele em 1989.
Miguel Arraes demorou a se decidir, aguardou até o
último momento, mas disse: “Lula, nós estaremos com
você na campanha de 89”. Aquela campanha histórica,
campanha que apaixonou o Brasil, em que nós mobilizamos a sociedade. O PCdoB, PSB e PT faziam a
Frente Brasil Popular.
Vinte anos depois, nós governamos este País,
amadurecemos, tivemos que abdicar de algumas aspirações, porque o tempo, a história, a correlação de
forças não permitiram, mas os valores essenciais nós
sustentamos: o valor da distribuição de renda, o valor
da inclusão social. Quem hoje pode dizer... E os indicadores sociais estão aí – 60 anos de IBGE: a maior
distribuição de renda da história do Brasil aconteceu
nesses cinco anos! A inclusão social de milhões de família, com o Bolsa Família, que foi tão combatido aqui
nesta Casa e que está permitindo às famílias terem a
dignidade de colocar o ﬁlho na escola e melhorar minimamente a sua renda! O salário mínimo; o ProUni;
mais do que dobramos as escolas técnicas federais,
o ensino proﬁssionalizante, que a elite deste País não
valoriza, porque o seu ﬁlho vai estudar numa universidade particular, mas, para o ﬁlho do trabalhador, a
escola técnica proﬁssionalizante é o caminho para o
mercado de trabalho, e são excelentes escolas.
Criamos uma rede única de universidades federais. Nunca se criaram tantas vagas no ensino superior
público e gratuito como está sendo feito no Governo
do Presidente Lula – 500 mil vagas do Prouni, escolas particulares com bolsa de estudo para o ﬁlho do
trabalhador! O aluno da escola pública vai ter direito a
ascender a essas condições.
São essas mudanças. Projetos estruturantes,
como a Petrobras fez com as novas reﬁnarias no Nordeste; como a retomada dos estaleiros. A construção
naval no Brasil estava completamente abandonada, e
diziam que nós não tínhamos competitividade e eﬁciência para fazer navios. Estão aí plataformas, navios
sendo produzidos, gerando emprego, reativando e
construindo novos estaleiros. Estão aí as descobertas
da Petrobras, uma empresa que houve quem quisesse
privatizar no passado, mudar o nome da empresa. A
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Petrobras, hoje, é a oitava empresa do mundo e será,
nos próximos cinco ou seis anos, a segunda ou a terceira mais importante da economia mundial; a empresa líder da América Latina; a empresa líder do Brasil;
uma empresa que está investindo US$174 bilhões nos
próximos cinco anos; empresa que é o orgulho deste
País e que descobriu o pré-sal, uma riqueza fantástica
que vai mudar a história econômica do Brasil!
O pré-sal representa mais do que o dobro de reservas. Nós estamos dobrando as reservas cambiais
que tínhamos, as reservas de barris de petróleo: 16
bilhões de novas reservas. Investimento, modernização,
autonomia, independência energética. O etanol, está aí
uma biomassa. O Brasil dando exemplo de competência nesse desaﬁo da sustentabilidade. Nós não vamos
abdicar das fontes alternativas de energia e vamos usar
com competência as descobertas do pré-sal.
É por isso, Senador Suplicy, que a gente anda
por este País e vê por que o Presidente Lula tem 80%
de apoio. É por isso que lá fora ele é, hoje, o Chefe de
Estado mais popular que as pesquisas apresentam;
não tem Presidente dos Estados Unidos ou Presidente
da França. As lideranças mais importantes do mundo
dizem, olham para o Brasil com a grandeza deste momento histórico, econômico, social, político, de uma
política externa soberana. Perdemos aquele complexo de uma inserção subalterna, de um país que veio
de um passado colonial. O Brasil hoje se coloca como
uma grande Nação.
Forçamos a constituição do G-20, as vinte principais economias do mundo, para enfrentar a crise, e
não apenas o G-8, em que o Brasil não tinha sequer
assento. Agora, não; nós estamos lá, no fórum de decisão, com muita coisa a dizer, porque superamos a
crise com muito mais competência do que os países
mais ricos do mundo.
Por isso distribuição de renda, crescimento, inclusão social, democracia, participação, liberdade, a
capacidade que nós tivemos de conviver com a crítica, com as críticas injustas, com os ataques que nós
sofremos sistematicamente, porque é difícil encontrar
uma análise; e esses indicadores e o reconhecimento
deste momento na história e uma parte importante do
que a gente vê nos veículos de comunicação. Mas o
povo reconhece nas ruas.
Essa andança, essa passagem que o Presidente
Lula teve pelo Vale do São Francisco, em cinco Estados
que ele percorreu, o povo se concentrando, se manifestando, apoiando, se associando a este momento,
vendo as obras estruturantes... Sei que a Oposição
ﬁcou nervosa com o episódio, mas eu acho que é um
equívoco. É um equívoco, porque... Qual é a alternativa?
O Presidente vai se licenciar para fazer isso só? Não.
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Ele quer governar, mas ele nunca deixou de andar pelo
Brasil. Nunca deixou! Nos momentos mais difíceis, ele
ia para as ruas. A história dele é diferente. Ele não é
um presidente de gabinete. É um Presidente que quer
ouvir o povo, quer dialogar com o povo, quer conversar
com o povo, quer sentir o povo, porque ele veio dali. E
é esse o compromisso histórico e a diferença do seu
mandato, do seu perﬁl.
Por isso, a hora em que o Presidente Lula... Senador Suplicy, eu ﬁz todas as campanhas presidenciais,
estive em todas as campanhas, desde 1982. Estou há
trinta anos com o Presidente Lula. Mas, na hora em
que ele começar a se despedir desse povo, vai ser uma
grande comoção nacional. Um grande sentimento de
vazio vai percorrer o coração do povo brasileiro. Vamos
sentir isso nos comícios. Quando for o último comício
do Lula, na hora em que ele estiver indo embora para
casa, vamos ver a grandeza dessa obra que nós construímos, que vai ﬁcar para sempre na história do Brasil.
A Oposição sabe o que estamos dizendo e, por isso,
está insegura, por isso está nervosa. Porque ela sabe
o que está acontecendo no coração do povo e o que
vai signiﬁcar o movimento social e popular que vai se
levantar em torno da candidatura da Ministra Dilma para
dar continuidade à obra do Presidente Lula.
Por isso, estou muito seguro, Senador Augusto
Botelho, da obra que ﬁzemos, da contribuição que ﬁzemos, do momento que o Brasil atravessa e da competência com que administramos. Não que não tenhamos errado. Erramos muito na política. Nosso Partido
cometeu erros. Outros partidos, também. Erramos no
Governo. E só erra quem faz. E quem faz muito erra.
Mas o balanço deste Brasil, o balanço que o mundo
reconhece, o balanço que as pesquisas de opinião
demonstram revela 80% de apoio do povo. Aqueles
que sobem o dia inteiro aqui só para criticar e atacar
o Governo não chegam a 9% da população. E, se
continuarem com esse discurso raivoso, sectário, não
reconhecendo o que as ruas, o que o Brasil, o que a
história apresentam, vão ﬁcar cada vez mais isolados
e mais inseguros.
Eu acho que nós precisávamos de uma agenda
debatendo projetos para o Brasil, discutindo alternativas de política, porque é isso que falta no debate da
Oposição hoje.
De qualquer forma, cada um escolhe seu caminho. E eu tenho certeza da consistência, da beleza
que nós construímos, essa estrada de mudança e de
crescimento do País.
Eu queria ouvir um aparte de V. Exª, Senador
Suplicy, e depois concluir, pois o Senador Zambiasi
está inscrito e deve evidentemente falar o mais bre-

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

vemente possível o nosso querido Senador do Rio
Grande do Sul.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Aloizio Mercadante, quero cumprimentá-lo. V.
Exª pôde testemunhar este encontro de ontem do
Presidente Lula e da Ministra Dilma com a direção do
PMDB, e, pelo que nos relata, houve ali um entendimento, agora com um caráter mais formal de decisão,
pelo que, inclusive hoje, a Liderança do PMDB também aqui registrou, no sentido de que o PT, o PMDB e
outros partidos, como o PcdoB, que estão na base do
Governo, resolvem assim caminhar juntos com respeito à sucessão presidencial de 2010. Tendo em conta o
reconhecimento dos méritos da Ministra da Casa Civil,
Dilma Rousseff, que, como coordenadora dos esforços
do Governo do Presidente Lula, seja no que diz respeito ao Programa de Aceleração do Crescimento, ou
a toda essa estratégia, por exemplo, da exploração do
pré-sal, seja no que diz respeito a toda área de infraestrutura, como a coordenação dos esforços na área
da saúde, da educação e assim por diante.
Todos chegamos a um consenso de que há méritos da parte da Ministra Dilma Rousseff para que seja
aceita a sugestão. Inclusive, eu próprio, como Senador do Partido dos Trabalhadores, transmiti à Ministra
Dilma como avalio que ela está muito bem preparada
para levar adiante essa difícil missão. É importante essa
constatação, o reconhecimento que podemos observar
em todo o País, por onde andamos, de que as coisas
estão melhores e, inclusive, como – em que pese essa
crise econômica internacional que abateu praticamente todas as economias do mundo – foram enfrentadas
pelo Governo do Presidente Lula de maneira a minimizar os seus efeitos e, de logo, estarmos, felizmente,
caminhando no sentido de uma recuperação, já com,
por exemplo, a criação de oportunidades de empregos formais em nível recorde no último mês, para este
ano, e, portanto, com perspectivas muito positivas de
crescimento dos investimentos nas mais diversas áreas
e com as notícias, seja da escolha do Rio de Janeiro
para sediar as Olimpíadas de 2016, seja da escolha
do Brasil para sediar a Copa de 2014 – perspectivas
que estão entusiasmando as pessoas. V. Exª, que conhece tão bem Heliópolis, saiba que participei, há três
domingos, de uma corrida de 6.300 metros, na favela de
Heliópolis, no domingo seguinte à decisão anunciada
de que o Rio de Janeiro sediará as Olimpíadas. Pois,
Senador Aloizio, ali havia como que um sentimento,
um contentamento, naqueles jovens, naquelas pessoas de todas as idades que participavam daquela prova
de atletismo já pensando, com entusiasmo, em como
será bom que todos os jovens estejam se preparando
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para aqueles jogos. Então, há um sentimento que se
espalha, de esperança, de coisas boas para o nosso
Brasil. Por isso, cumprimento V. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Senador Suplicy, eu queria concluir, dizendo
duas coisas. Primeiro, eu me lembro, militante do PT,
fazendo campanha para V. Exª: “Vote Suplicy. É diferente de tudo o que está aí”. Uma campanha histórica!
E era totalmente diferente: com a sua formação, com
a sua história, com a origem de família, professor da
FGV, com todas as possibilidades, as facilidades que
a vida podia lhe oferecer, lá, quando ninguém acreditava nesse projeto, V. Exª fez aquela opção. Lá atrás,
quando era um punhado de sonhadores, sindicalistas,
intelectuais, militantes.
Eu me lembro, no Colégio Sion, que V. Exª já era
Deputado Estadual, um dos poucos que acreditou na
nossa legenda, nas lideranças operárias e, nesses 30
anos, foi absolutamente coerente de que lado estava,
de que lado da História.
Às vezes, no Partido, tem gente que pergunta por que em muitos momentos V. Exª questiona o
Governo ou os erros. Eu, particularmente, tenho um
imenso respeito. Mesmo que, às vezes, não o acompanhe e tenha outras responsabilidades, tenho imenso
respeito. Então, nesse momento em que lhe atacam
pela ousadia, pela forma ou por uma brincadeira que,
talvez, não deveria ter acontecido, eu faço questão de
defender V. Exª.
Recebi, hoje, uma carta belíssima do Diretório
Municipal e Estadual do Piauí, em defesa da honra, da
história, da competência e da dedicação que V. Exª deu
a este País. Portanto, nesses 30 anos, eu sou testemunha de sua militância. Nesses sete anos de Governo
Lula, eu sou testemunha da sua participação e da sua
contribuição inestimável em todos os momentos.
Devo a minha campanha para Senador muito à
sua participação. V. Exª andou por aquele Estado inteiro comigo e, juntos, ajudamos a levantar a nossa
militância. Estou aqui, hoje, juntamente com V. Exª,
podendo participar dessa gestão.
Então, eu queria dizer, publicamente...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E
quero lhe dizer que estarei ﬁrme na sua campanha no
próximo ano, desde já.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Obrigado, Senador Suplicy.
Quero concluir, Senador Raupp, dizendo que foi
muito importante o jantar de ontem. Efetivamente, o
PMDB começou a apoiar o Governo Lula aqui no Senado. No primeiro Governo Lula, foram algumas Lideranças daqui que se expuseram e sustentaram o apoio ao
Presidente Lula. Foi muito difícil a gente trazer a Ban-
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cada da Câmara e o Partido como Partido. Entre essas
Lideranças que ajudaram a construir essa aliança, V.
Exª sempre esteve nesse campo. Sempre sustentou,
como Líder da Bancada, essa posição equilibrada, serena. Sabia o que representava esse projeto.
Ontem, ouvi as principais Lideranças do PMDB
dizerem o seguinte, lá no jantar com o Presidente Lula:
“Bom, nós somos um Partido que teve uma contribuição decisiva para a democracia. Nós estamos vivendo
um momento de democracia plena no Brasil.” E nós
somos um Partido que sempre levantou a bandeira
social e a do desenvolvimento econômico, que é uma
das bandeiras mais importantes do PMDB. E, hoje,
nós estamos realizando essas bandeiras no Governo
do Presidente Lula. É por isso que nós vamos estar
juntos com a Ministra Dilma e vamos estar juntos nessa campanha.
V. Exª tinha de estar naquele jantar de ontem.
Infelizmente, a mesa era pequena, só foram convidados, mas que tinha seu assento, sua cadeira, tinha,
porque essa aliança foi construída com a participação
decisiva de V.Exª.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V. Exª está
de parabéns pelo seu pronunciamento. Quero dizer
que o PMDB sempre teve responsabilidade para com
a Nação. Se o PMDB apóia o Governo do Presidente
Lula é porque o Governo está dando certo. Se estivesse
tudo errado, certamente o PMDB não estaria lá, mas
a aliança do PMDB com o Governo do PT, do Presidente Lula tem dado certo. O Brasil foi o último país a
entrar na crise e o primeiro a sair. Hoje, eu ouvi, aqui,
vários Senadores falando da condução errada da política econômica do Governo, mas não está errada. O
mundo todo está elogiando, hoje, a política econômica
do Governo Lula, do Brasil, porque vai crescer. Eu li,
há poucos dias, no jornal Valor Econômico e na Folha
de S. Paulo, que um ex-Ministro do Governo passado,
do Governo Fernando Henrique, que tinha feito uma
previsão de crescimento de 5% do PIB no próximo ano,
2010, e já a estava reestimando e subindo para 6%.
Se o Brasil vai crescer 6% no ano que vem é porque
a política econômica do Governo está dando certo.
Esse ex-Ministro é, nada mais nada menos, o Mendonça de Barros, que tem uma empresa de consultoria e
trabalha na área ﬁnanceira também, que é um crítico
do Governo – é bom que se diga que é um crítico do
Governo atual – e está estimando o crescimento do
PIB para o ano que vem em 6%. Se essa aliança está
dando certo, o PMDB deve continuar apoiando o Governo. É isso que, nessa reunião de ontem – eu não
estava lá – deve ter sido discutido, essa linha de parceria, de aliança para o bem do País. O PMDB esteve
sempre ao lado das grandes lutas democráticas do
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País, nas “Diretas Já”, combatendo a ditadura, lutando pela redemocratização do País, e isso aconteceu.
Parabéns a V. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Agradeço, Senador Raupp, e termino dizendo o seguinte: hoje, nós temos mais de US$230 bilhões em
caixa de reservas cambiais e um superávit comercial,
neste ano, de mais de US$25 bilhões. Nunca tivemos
isso na história do Brasil.
Hoje, o que nós temos em caixa de reservas cambiais é mais do que a dívida externa brasileira. A dívida
pública caiu de 57% do PIB para 44% do PIB depois
de todo esforço ﬁscal do Governo para sair da crise,
desonerando. Hoje, a crítica da Oposição é: “Ah, está
caindo a receita de impostos.” Viviam fazendo critica,
aqui, porque a carga tributária estava muito alta. Por
sinal, de forma irresponsável, tiraram a CPMF, que era
um instrumento indispensável, nesse momento, para
ﬁnanciar a saúde e ﬁscalizar a sonegação de impostos. Podiam ter reduzido a alíquota, mas não devia ter
acabado o imposto, como foi feito.
É verdade, caiu a receita, porque tivemos recessão e porque o Governo desonerou automóveis,
eletrodoméstico, construção civil, teve de aumentar o
investimento e o gasto, como o mundo inteiro fez. Só
que o déﬁcit público americano é de 12,7% do PIB e a
nossa dívida toda é de 44%. O que eles estão fazendo
de dívida em um ano é um terço do que nós temos de
dívida. E nós vamos ter superávit primário no Brasil, o
que nenhum país do mundo – da Europa, os Estados
Unidos, o Japão – consegue fazer.
Então, mesmo sob o ponto de vista ﬁscal, o nosso
desempenho é muito bom. A taxa de juros é a menor
da história; vamos crescer, seguramente, 5% no ano
que vem; batemos o recorde de emprego, no mês de
agosto, da história do IBGE. Em setembro, o maior
índice de emprego do ano: 253 mil. Batemos recorde com venda de automóveis – histórica da indústria
automotiva – no mês passado; aumentamos em 30%
a venda de passagens; a bolsa cresceu 68% de abril
a outubro.
Então, é um momento de retomada de crescimento e, sobretudo, enfrentamos a crise, combatendo
a pobreza e aumentando a distribuição de renda.
Por isso, Sr. Presidente, quero dizer que ontem
foi um dia histórico. Acho que aquele jantar selou uma
aliança fundamental PT/PMDB, junto com o PCdoB,
PDT, PR, PRB, PSB. Tenho absoluta convicção de que
faremos uma grande aliança política, que é exatamente
do tamanho do que é este Governo e do que é esta
Nação, para vencer de novo, com a Ministra Dilma,
para dar continuidade a este Governo, corrigir o que
está errado, melhorar o que está bem feito, mas sus-
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tentar esse caminho que o mundo inteiro reconhece
de prestígio do Brasil, de liderança do Presidente Lula
e de distribuição de renda com crescimento sustentável e democracia.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Augusto
Botelho.
Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Zambiasi.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Com a palavra, seguindo a ordem das inscrições, o
Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, um dos assuntos mais
predominantes – e uma das preocupações dos ambientalistas em todo o mundo – será a realização, em
Copenhague, de um evento que vai reunir pelo menos
189 países membros da ONU, no intuito de empreenderem uma discussão que não pode ser mais adiada,
de forma deﬁnitiva: a ﬁxação dos índices de emissões
de carbono na atmosfera. As nações mais ricas têm
resistido a esse acordo, que terá de acontecer mais
cedo ou mais tarde, da redução responsável, consequente das emissões de gases poluentes que causam
o aquecimento global.
Antes, ninguém se incomodava com isso. Não
havia essa preocupação. Achavam um exagero cuidar
da poluição, enquanto os países precisavam de desenvolvimento, de emprego, da montagem de uma infraestrutura capaz de sustentar o crescimento econômico.
Mas, hoje em dia, os países estão conscientes das
altas responsabilidades que devem conduzir os seus
projetos econômicos, freando aquilo que chamamos
de emissões de poluentes na atmosfera.
Sr. Presidente, os especialistas exigem que os
países desenvolvidos, que já alcançaram um nível de
bem-estar social em decorrência do abuso quanto às
condições climáticas, façam uma redução nas emissões, até o ano de 2020, entre 25% e 40%, enquanto
que os países em desenvolvimento devem diminuir a
curva de suas emissões a partir de 2020, na mesma proporção a ser ﬁxada para os países industrializados.
Em Kyoto, no chamado Protocolo de Kyoto, os
países signatários daquele acordo assinaram o compromisso de reduzirem em 5,2% as emissões em relação ao ano de 1990. Hoje, nós podemos, conforme
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a revista Capital da semana passada, dividir em três
grupos os países que tratam de emissões que devem
ser efetivadas. Há o chamado Grupo dos Países Integrantes do Anexo I, que é composto por 27 Estados
da União Europeia. Estes 27 países da União Europeia
até que são muito consistentes na defesa de projetos
que reduzam as emissões, propõem até a redução de
30% a 40%. Há o chamado Grupo Guarda-chuva, que
é composto pelos Estados Unidos, Austrália, Canadá,
Islândia, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Rússia e
Ucrânia. Esses países resistem o quanto podem para
não reduzirem os seus índices de poluição. Eles ainda
não deﬁniram o que deverão fazer em Copenhagen. O
terceiro grupo é o G7 mais a China, do qual participa
também o Brasil – o Brasil já é o quarto poluidor do
mundo e o primeiro, é a China. Esses países reconhecem a necessidade e estão dispostos a colaborarem
no intuito da execução de projetos visando à diminuição da poluição.
É verdade que os países em desenvolvimento,
como o Brasil, para alcançar um nível melhor de bemestar para a sua população precisam de projetos de
energia elétrica, projetos de infraestrutura, transportes;
e tudo isso gera, sem dúvida alguma, poluição no ar.
Mas eu considero que o Brasil, muito embora
seja o quarto país poluidor do mundo, ultimamente tem
dado um exemplo. Em relação à Amazônia, o desmatamento era de 27mil km2 quando a Ministra Marina
começo a administrar o meio ambiente no Brasil. Hoje,
o desmatamento está reduzido a menos da metade,
ou seja, para 12mil km2. Isso signiﬁca um esforço descomunal, um trabalho de conscientização e também
até de punição, quando possível, aos infratores, para
evitar a derrubada total da ﬂoresta amazônica.
É verdade, e eu disse no início, que muita gente
não tem consciência do que representa a queima, a
derrubada de uma ﬂoresta, o desmatamento.
Para que se tenha uma ideia do que isso signiﬁca, há dados na revista Capital que demonstram, com
letras maiúsculas, o grau de prejuízo que poderia causar um desmatamento inadequado na ﬂoresta amazônica. Vinte bilhões de toneladas de água é o quanto a
ﬂoresta amazônica evapora todos os dias. São vinte
bilhões de toneladas de água por dia, ou seja, uma
quantidade de água três vezes maior do que a água
do rio Amazonas que desemboca no Oceano Atlântico todos os dias.
Esse dado, Sr. Presidente, demonstra, por a mais
b, que muita gente que desmata, que queima ﬂoresta
e que destrói a mata atlântica não tem a menor ideia
do crime que está cometendo contra a humanidade.
Mas o Brasil, ao adotar culturas para a produção do
etanol, do biodiesel, do carvão vegetal renovável, está
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dando um exemplo ao mundo de como se deve comportar para preservar o meio ambiente, para evitar o
aquecimento global e para contribuir com uma mudança climática sustentável.
Também é verdade, Sr. Presidente, que o petróleo é um grande poluidor e que, com a exploração
no futuro...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, tenho direito a vinte minutos e falei apenas por cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM.
Fora do microfone.) – Eu lhe dei dez minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – V. Exª me deu dez minutos, mas eu teria
direito a quanto?
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM. Fora do microfone.) – A dez minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – A vinte minutos.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM.
Fora do microfone.) – Dez mais dez são vinte.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Ah, exato! Tenho mais dez minutos agora. Obrigado. Mas não vou falar por mais dez minutos.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Fique à vontade.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Então, Sr. Presidente, como eu estava
falando, o Brasil tem essa imensa jazida que foi recentemente descoberta, que é a do pré-sal. Os ambientalistas, desde logo, já estão preocupados em como
incrementar essa exploração sem causar poluição.
Como isso não vai acontecer agora, de forma tão rápida, mas lá pelos idos de 2020, daqui até lá, tecnologias vão ser criadas – algumas delas já estão em
plena experiência – e haverão de mostrar o caminho
do aproveitamento da nossa camada de pré-sal sem
causar maiores danos ao meio ambiente.
É isto que espero: que o Brasil tome a dianteira,
como já está tomando em relação ao etanol, que é
prioritário, pelo menos no conhecimento das nações
mais desenvolvidas, como os Estados Unidos. Lá, os
americanos reconhecem que se deve dar estímulo e
prioridade aos países, como o Brasil, que se utilizam da
cana como matéria-prima para a produção do etanol.
E também há a fabricação do biodiesel, que é outra
commodity sobre a qual o Brasil tem dado lições ao
mundo inteiro e que contribui, sem dúvida alguma, para
o fortalecimento da política do meio ambiente.
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Portanto, Sr. Presidente, ao fazer esse registro
da reportagem que foi publicada na revista Capital,
não tenho a menor dúvida de que o Brasil continuará dando exemplo. As nações que adotarem políticas
públicas preocupadas com o meio ambiente vão receber incentivos das nações mais ricas, de fundos de
mudanças climáticas, visando à preservação das ﬂorestas, ao replantio das matas, para que não aconteça
como aconteceu não só no Pará, onde 50% do Estado
já foram desmatados, mas também às margens do rio
São Francisco, onde a erosão ocorreu, prejudicando a
calha do rio, fazendo com que projetos de revitalização
tivessem de ser realizados para a recuperação total do
nosso rio São Francisco, o rio da unidade nacional.
Aliás, Sr. Presidente, quando falamos sobre meio
ambiente, neste instante, a Câmara dos Deputados está
colocando em apreciação, ﬁnalmente – não sei se será
votada hoje –, a PEC da revitalização do rio São Francisco. Quem sabe a visita do Presidente Lula, agora, ao
Nordeste o tenha alertado para essa necessidade imperiosa de fazer a transposição reclamada pelo Rio Grande
do Norte, pelo Ceará, pela Paraíba e por parte de Pernambuco e também de se debruçar especialmente em
favor de um projeto de revitalização do rio São Francisco,
como lutam outros Estados, a exemplo de Alagoas, da
Bahia, de Sergipe e de Minas Gerais.
Esperamos, Sr. Presidente, que, em cumprimento a esse desejo e a esse sentimento desses Estados
nordestinos que tanto precisam do rio São Francisco,
cujo povo se preocupa com a transposição daquele
rio para outros Estados, a revitalização seja realmente
efetivada, consolidada, concretizada, por meio de uma
proposta de emenda à Constituição que garanta, de
forma deﬁnitiva, de forma permanente, o ﬁnanciamento
para a revitalização do rio São Francisco.
Acredito, Sr. Presidente, que, se esse projeto da
revitalização já tivesse sido aprovado com a garantia de
que os recursos seriam direcionados com esse objetivo, essa transposição não teria tido tanta resistência,
não teria sofrido tanta crítica, como sofreu em alguns
Estados do Brasil, a ponto de ter havido uma divisão
inconcebível entre Estados-irmãos, aqueles que queriam as águas do rio São Francisco e aqueles que se
preocupavam com o fato de que, com essa doação,
pudesse ocorrer a morte do Velho Chico.
Mas, Sr. Presidente, quero crer que, agora, a Câmara dos Deputados, depois de seis anos de tramitação dessa proposta, venha a aprová-la, se não hoje,
nos próximos dias, como um gesto de solidariedade
ao povo nordestino.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Valadares, o Sr. Sérgio Zambiasi deixa a
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cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Acabamos de ouvir o pronunciamento do Senador Valadares.
Pela Liderança do PTB, falará o Senador Sérgio
Zambiasi, a quem concedo a palavra.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Pelo Regimento, V. Exª dispõe de vinte minutos,
mas não é obrigado a falar os vinte minutos.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Vou
tentar ser o mais breve possível, mas eu não poderia
deixar, Sr. Presidente João Pedro, de registrar uma
data muito importante não apenas para Brasília, mas
também para o Brasil.
Na realidade, este pronunciamento tem o objetivo
de irmanar – e por que não – o Senado, todo o Senado, às inúmeras manifestações de júbilo pela comemoração do vigésimo aniversário do Templo da Boa
Vontade, inaugurado no dia 21 de outubro de 1989,
aqui, em Brasília, reportando-me, Senador João Pedro, às palavras pronunciadas naquela ocasião pelo
grande comunicador José de Paiva Netto, Presidente
da Legião da Boa Vontade.
À época, ele aﬁrmava:
O Templo da Boa Vontade cumpre esta histórica função no mundo: abrigar solidariamente
em seu seio as ovelhas de Deus, exaustas de
separatismo, sequiosas do estabelecimento do
ecumenismo irrestrito e do ecumenismo total
na terra. É uma renovação total do espírito religioso, ﬁlosóﬁco, político, cientíﬁco, econômico, artístico, até mesmo desportivo no mundo,
verdadeiro renascimento espiritual. (...) mais
importante que erguer um templo material é
erigir o templo do Deus vivo nos corações humanos. Isto o faz a LBV desde os seus primórdios. Necessário tornara-se, porém, surgir um
símbolo de congraçamento humano-espiritual,
que há de guiar no terceiro milênio os homens
no caminho da fraternidade. Por isso, aqui se
encontra o Templo da Boa Vontade.
Com efeito, a evidência maior dessa sede de
congraçamento, de solidariedade e de espiritualidade
que impulsiona homens e mulheres de todas as idades,
raças, classes e credos é o grande número de pessoas
que o visitam habitual ou ocasionalmente. Trata-se do
monumento mais visitado de Brasília, tendo já recebi-
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do mais de 19 milhões de peregrinos e de turistas. É
um número realmente impressionante.
Ele se ergue majestoso na Quadra 915, lotes
75/76, da Asa Sul, Plano Piloto; magníﬁca pirâmide de
sete faces, com 21 metros de altura por 28 de diâmetro,
encimada por um prisma de puríssimo cristal.
Tudo no seu projeto tem uma razão profunda de
ser, unida a uma proposta irrestritamente ecumênica.
Cada aspecto da obra foi estudado de forma meticulosa, transformando-a em um ponto de encontro da espiritualidade superior, da cultura, da arte, da ecologia
e da ciência, ali harmonicamente dispostas de modo
a inspirar os mais nobres sentimentos.
Por isso, lá entrar é ser transportado para uma
esfera de paz, sabedoria e bem-aventurança; é dispor-se a examinar, com tranquilidade e maturidade, a
própria vida – tanto a vida que temos quanto aquela
que queremos e devemos levar: uma vida mais fraterna, mais compassiva, mais aberta ao próximo, às
suas necessidades e aos seus sofrimentos morais e
carências materiais.
Assim, de lá saímos com o espírito renovado e
com uma vontade redobrada de realizar o ensinamento divino de amar ao próximo como a nós mesmos em
todos os contextos que habitamos: o lar da família, o
local de trabalho, a vizinhança, a comunidade, ou mesmo a arena ampla e plural da opinião pública.
Assim, também podemos reﬂetir e melhor aquilatar o signiﬁcado e a relevância do trabalho do Presidente Paiva Netto, de seus colaboradores administrativos, da multidão de legionários da boa vontade
que se dedicam de corpo e alma ao atendimento dos
desvalidos (crianças, adolescentes, idosos, famílias
necessitadas) nas obras da LBV espalhadas pelo País,
de leste a oeste, de norte a sul.
Seguramente, lá em Manaus, no seu Amazonas,
Senador João Pedro. Até no meu Rio Grande do Sul,
na minha Porto Alegre. Aliás, foi ali na região metropolitana que o Presidente Paiva Netto escolheu para
residir, para morar e para viver, na simpática e bela
cidade de Glorinha, rumo ao litoral gaúcho. Lá existe
uma das grandes obras sociais da LBV no Sul do País.
E lá mora o cidadão Paiva Netto, o que muito orgulha,
seguramente, todos nós, gaúchos. Fomos escolhidos
para ser o seu endereço, o endereço da sua família e
um dos endereços dessa belíssima obra.
Cabe aqui reconhecer também a colaboração da
equipe de jornalistas e outros proﬁssionais da mídia
escrita, falada e televisada que operam o sistema de
comunicação da LBV.
Presidente João Pedro, não por acaso, 21 de
outubro é também o Dia do Ecumenismo – isto é, do
amor sem fronteiras –, aqui em Brasília. A comemoração se deve à iniciativa do então Deputado Distrital
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(hoje Deputado Federal) Rodrigo Rollemberg, destinada
a comemorar o décimo aniversário do Templo da Boa
Vontade, em 1999.
De lá para cá, seu exemplo frutiﬁcou e outras
unidades da Federação, como São Paulo, Rio e Mato
Grosso passaram também a celebrá-lo oﬁcialmente.
Olhem que bela ideia para se executar em todo
o Brasil, em todas as unidades da Federação!
Que esta data e que o exemplo deixado pelo
saudoso fundador da LBV, Alziro Zarur, seguido pelo
seu ilustre sucessor, Dr. Paiva Netto, e vivenciado no
cotidiano de caridade, de solidariedade e de inclusão
social protagonizado pelos legionários da boa vontade
Brasil afora, que essas ações e que esse trabalho nos
inspirem agora e para sempre.
Era o que tinha a comunicar, Presidente João
Pedro.
Parabéns, mais uma vez, a todos os legionários
da LBV!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Ouvimos o pronunciamento do nosso companheiro,
Senador Zambiasi, do Rio Grande do Sul, que falou
pela Liderança do PTB.
Quero me associar a esse registro, a esse voto
de aplauso à LBV, que se faz presente no Amazonas,
em Manaus, com um trabalho magníﬁco. É magníﬁco
o trabalho da LBV.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT-AM)
– Em votação o Requerimento nº 1.410, de 2009, de
autoria do Senador Cícero Lucena, solicitando licença
para se ausentar do País, no período de 26 a 31 de
outubro do corrente ano, para desempenhar Missão
Parlamentar na África do Sul como membro da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa
do Mundo de 2014.
As Senhoras e os Senhores Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO Nº 1.421, DE 2009
Requer Voto de Aplauso à nadadora
brasileira Poliana Okimoto, que conquistou, na manhã desta quarta-feira, dia 21
de outubro de 2009, o título da Copa do
Mundo de Maratonas Aquáticas, ao vencer a 12ª etapa de Sharjah, nos Emirados
Árabes Unidos.
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Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso a Poliana Okimoto, pela conquista da Copa do Mundo de Maratonas
Aquáticas, dia 21 de outubro de 2009, em Sharjah,
nos Emirados Árabes Unidos, onde se realizou a 12ª
etapa do Campeonato.
Requeiro, ademais, que esse Voto seja levado ao
conhecimento da Federação Brasileira de Natação e,
por seu intermédio, à atleta vitoriosa que conquistou
o titulo inédito.
Justiﬁcação
Na manhã do dia 21 de outubro de 2009, o esporte brasileiro conquistou mais uma vitoria inédita: a
brasileira Poliana Okimoto, de 26 anos, conquistou a
Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, ao vencer a
12ª etapa do Campeonato, ela que venceu nove das 12
etapas. Antes de Sharjah, ela ganhou em Hong Kong,
Shantou, Chun An (ambas na China), Nova York, Copenhague, Annecy (França), e Setúbal (Portugal). A
grande temporada da nadadora brasileira teve ainda
uma medalha de bronze no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Roma, no mês de julho.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.422, DE 2009
Requer Voto de Aplauso à equipe amazonense de Caratê, pela conquista de nove
medalhas, de Ouro, Prata e Bronze, no Campeonato Brasileiro Universitário, realizado
em Natal, RN.
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso à equipe de Caratê do Amazonas. Foram, disputaram e lograram obter
Medalhas de Ouro, Prata e Bronze, no Campeonato
Brasileiro Universitário de Caratê, realizado no ultimo
ﬁnal de semana (16, 17 e 18 de outubro de 2009)
Requeiro, ademais, que esse Voto seja levado ao
conhecimento da Federação de Caratê do Amazonas e
ao seu técnico, Everaldo Bezerra e, por seu intermédio,
aos atletas: Roney Amorim, medalha de ouro na divisão
de novos (adultos), Renato Souza, medalha de prata no
Kumitê individual masculino; também medalhas de prata: Marcos Barroso (até 75 quilos), Rosinei Reis (até 67
quilos), Roney Amorim (que já tinha o ouro), na categoria até 84 quilos), bem como aos que conquistaram, em
equipe, medalha de bronze: Washington Melo, Marcel
Arbona e Felipe Santiago. Também a única menina da
equipe amazonense, Raiany Souza, que ﬁcou em 5º
lugar por ter se machucado durante a competição.
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No último ﬁnal de semana, a equipe amazonense de Caratê desembarcou em Manaus vitoriosa. Os
atletas participaram em Natal/RN do Campeonato
Brasileiro Universitário de Caratê e trouxeram diversas
medalhas, inclusive um ouro. Todos os atletas que a
integram são merecedores do Voto de Aplauso que
requeiro ao Senado da República.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMETO Nº 1.423, DE 2009
Nos termos do inciso II, b, do art. 215 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas à Senhora Dóris Romariz, Diretora de Recursos
Humanos do Senado Federal, informações detalhadas
sobre os 828 servidores que não efetivaram o recadastramento que foi amplamente divulgado. Solicito ainda
que sejam suspensos os pagamentos salariais e que
seja aberto processo administrativo contra todos os servidores pendentes do recadastramento, com o objetivo
de apurar os motivos do não atendimento e possíveis
irregularidades quanto ao exercício proﬁssional.
Justiﬁcação
O presente requerimento tem por fundamento a
preocupação deste parlamentar quanto a possíveis irregularidades apontadas pela imprensa de que exisitiriam
funcionários “fantasmas”, ou funcionários falecidos que
ainda estejam recebendo os seus vencimentos.
A correta atitude tomada pela nova Diretoria de
Recursos Humanos em providenciar um recadastramento dos funcionários efetivos e comissionados do
Senador Federal teve como objetivo avaliar e descobrir possíveis irregularidades na atuação proﬁssional
de seus funcionários.
O levantamento que aponta 828 funcionários comissionados e efetivos que não ﬁzeram o recadastramento pode levar, através do processo administrativo,
à efetiva avaliação, com vistas a concluir um importante trabalho iniciado pela Secretaria de Recursos
Humanos.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – Senador Marconi Perillo, PSDB-GO.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Presidência defere o requerimento que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.424, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, voto de solidariedade e moção de apoio a
todos os jovens da Pastoral da Juventude da Grande
Florianópolis e a seu coordenador, Guilherme Pontes,
pela realização, em outubro de 2009, do Dia Nacional
da Juventude na Arquidiocese de Florianópolis com
o tema: “Juventude em Marcha Contra a Violência”,
ocasião em que se debate a questão da segurança
pública.
Justiﬁcação
A Arquidiocese de Florianópolis prestigia com
merecida atenção a celebração do Dia Nacional da
Juventude, comemorado no último domingo de outubro, este ano destacando a questão dos jovens em
face da violência.
Trata-se de questão que envolve crescentes preocupações da sociedade, em função das elevadas
taxas de mortalidade de jovens no Brasil, boa parte
resultante do envolvimento de jovens com o consumo
e o tráﬁco de drogas.
Em boa hora a Arquidiocese de Florianópolis decidiu colocar o tema na pauta de debates do Dia Nacional da Juventude, abrindo espaço para a discussão
de novas medidas e providências a serem propostas
para minimizar o problema.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – Senador Raimundo Colombo.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O orador inscrito na lista é o Senador Osvaldo
Sobrinho.
V. Exª tem a palavra. Enquanto V. Exª está se aproximando, vou aproveitar para ler um requerimento.
Em votação o Requerimento nº 1.410, de 2009,
de autoria do Senador Cícero Lucena, solicitando licença para se ausentar do País no período de 26 a 31
de outubro do corrente ano, para desempenhar missão
parlamentar na África do Sul, como membro da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa
do Mundo de 2014.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Fica concedida a licença solicitada.
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Senador Osvaldo Sobrinho, V. Exª tem a palavra.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores da República,
falo hoje desta tribuna sobre uma questão importante.
Há muitos anos, desde que fui Deputado Estadual em
Mato Grosso, depois Deputado Federal Constituinte,
tive a oportunidade de defender nesta Casa as convicções que tenho sobre a causa palestina. É um povo
sofrido, um povo que ao longo dos últimos sessenta
anos tem sofrido reveses na sua existência, na sua
política, na sua independência, na sua autonomia,
na sua soberania. É um povo que realmente tem, ao
longo desse processo, desse tempo todo, sofrido com
as posições políticas tomadas no pós-guerra, quando
Osvaldo Aranha ainda presidia a ONU, quando do
Estado de Israel.
Não estou aqui para dizer ao mundo o que é
certo e o que é errado, estou aqui apenas para fazer
o meu protesto, para dizer o que penso a respeito do
povo palestino, que vem sofrendo nos últimos anos as
consequências enormes que a política tem imposto a
esse país. Portanto, passarei a ler meu pronunciamento
para que ﬁque registrado nesta Casa o meu posicionamento a respeito do assunto.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a resolução aprovada na última sexta-feira, pelo Conselho de
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, acerca de crimes de guerra cometidos durantes
os conﬂitos palestino-israelenses que ocorreram em
dezembro do ano passado e janeiro deste ano na
Faixa de Gaza traz-nos uma vez mais à reﬂexão um
recorrente desaﬁo.
Desaﬁo com que se depara a humanidade contemporânea, em suas numerosas e infrutíferas tentativas de apagar o inexorável rastilho de um barril de
pólvora, que a toda hora põe em cheque a lógica do
bom senso e a ordem jurídica internacional.
Sempre prestes a explodir como uma bomba
relógio de desconhecidas proporções e imprevisíveis
resultados, a insana escalada da longa contenda entre
esses dois povos irmãos insiste em denunciar dramaticamente a fragilidade das instituições diplomáticas
em sua débil busca de harmonia universal.
Estamos falando de um conﬂito que em 22 dias
matou mais de 1.400 civis palestinos, numa demonstração de “força desproporcional” dos israelenses,
segundo o relatório Goldman, recém-aprovado. Estamos falando de apenas uma dentre tantas ofensivas
militares a que se sujeitam cerca de 1,2 milhão de
palestinos imersos numa enorme pobreza, resultado
do fechamento de 3.500 indústrias locais nos últimos
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quatro anos; de 8 milhões de expatriados, destituídos
do seu território, de sua cidadania e de sua dignidade.
Estamos falando de centenas de milhares de mortos
e feridos, ou seja, de um novo holocausto e de uma
nova diáspora, consequente da completa destruição
de quase 600 aldeias e povoados palestinos. Estamos
falando, sobretudo, de 5 milhões de homens, mulheres e crianças errantes, espalhados em 56 campos de
refugiados, a esperarem eternamente que toneladas
de papéis – contendo emendas, recomendações e
comunicados – façam cumprir as resoluções da ONU,
no sentido da deliberação dos territórios militarmente
ocupados por Israel desde 1967.
Lideranças planetárias se reúnem no vão desiderato de pôr termo deﬁnitivo a tamanhas mazelas. Ao
longo de décadas, em diversos continentes, várias cidades como Genebra, Oslo, Camp David, Sharm El-Shiek,
Wie River e Annapolis foram palco de frustradas esperanças no sentido de sensibilizar a potência ocupante
rumo à concórdia. Enquanto isso, milhares de presos
apodrecem nas prisões desumanas. Enquanto isso,
o ódio, o ressentimento e a revolta grassam, à mercê
de interesses comerciais e bélicos, sob os auspícios
da manipulação externa, ante a silente passividade
da maioria das nações do globo que, por conveniente
indiferença travestida de neutralidade, prefere tacitamente compactuar com tal descalabro.
A persistente ameaça que ronda solerte a região
torna-se tanto mais complexa e insidiosa quanto mais
avultam as ações de grupos políticos exógenos interessados em minar e desagregar a unidade política palestina, no mais das vezes, à custa de soﬁsmas retóricos
e do dinheiro oriundo de ﬁnanciamentos escusos.
Neste contexto, em meio à incredulidade da opinião pública, frente a manifesta incapacidade dos líderes mundiais de desatar esse nó, o mundo mais
uma vez se volta à esperança de uma nova tentativa
de paz, desta vez calcada na possível reconciliação
dos grupos rivais palestinos, mediada pelos egípcios,
no acordo inicialmente previsto para ser assinado no
Cairo, na próxima segunda-feira, dia 26.
Ocorre que, apesar de previamente aceito entre as
partes, o acordo teve sua assinatura adiada, conforme
anunciado anteontem (segunda-feira), pelo Movimento
de Resistência Islâmica e conﬁrmado, na manhã de
ontem (terça-feira), pelo Presidente da Autoridade Palestina, após encontro com o Presidente egípcio.
O ﬁm das hostilidades entre o Hamas e o Fatah
– assim como o abrandamento dos grupos radicais,
como o Jihad e a Frente Popular – aﬁgura-se hoje ser
pressuposto essencial para que se retome a rota de
entendimento com o Estado de Israel, assim como o é
para que as ações recomendadas pela ONU possam
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seguir o seu curso; para que se possibilite o retorno
dos refugiados e a libertação de onze mil presos que
lutam pela independência e, acima de tudo, para que
novos horrores não voltem a acontecer.
O pomo de discórdia que agora se evidencia reside no encaminhamento do referido relatório Goldman,
sobre a prática de crimes de guerra, cujo conteúdo pode
levar a lide a julgamento pelo Tribunal Internacional de
Haia, o que acirraria ainda mais os ânimos.
A posição da diplomacia brasileira, oﬁcialmente
assumida na última sessão especial do Conselho de
Direitos Humanos das ONU, é pela “adoção parcial
das recomendações contidas no documento, a partir
das investigações sobre a incursão militar israelense”
e defende “que o documento não deveria ser enviado
para o Conselho de Segurança nem para o Tribunal
Penal Internacional porque isso poderia ameaçar as
negociações de paz na região”.
O Brasil mantém excelentes relações tanto com
Israel quanto com o mundo árabe, em geral, e com a
Palestina, em particular.
Apoiamos a proposta de paz saudita, iniciada
em 2002, adotada pelos 57 países árabes e islâmicos em 2006, e pela Conferência Islâmica em 2007;
assim como persistimos no apoio de uma formulação
que viabilize uma coexistência pacíﬁca de nossos irmãos israelenses com um Estado palestino autônomo
e soberano.
Tamanha é nossa importância e poder de inﬂuência entre as partes que o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Sr. Avigdor Lieberman, há
menos de três meses, em audiência com o Presidente
Lula – na primeira visita que fez um chanceler israelense a nosso País em 22 anos –, aﬁrmou textualmente
que “o Brasil poderá ser mediador nas negociações de
paz no Oriente Médio”, por ser “muito forte, com laços
muito próximos com o mundo árabe e também com
muito boas relações com o Estado israelense. Se for
o negociador, pode contribuir para os entendimentos
entre os dois lados”, disse ele.
Cumpre-nos, portanto, desempenhar expressivo
papel neste processo. Para tanto, reaﬁrmamos nossa
convicção de que a paz só será alcançada com o reconhecimento pleno de um Estado palestino, que funcione
sem restrições e que seja economicamente viável.
Para começar, faz-se mister a liberação da Faixa
de Gaza. Não há sentido em que a comunidade internacional assista inerte a essa descabida ocupação.
Importa salientar que se trata de um conﬂito colonial. Os palestinos são hoje prisioneiros em sua própria
terra. Eles não podem abrir poços; não podem sequer
mudar de endereço, mudar de área na mesma cidade
sem permissão do Estado israelense.
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A opressão é ﬂagrante; a humilhação é ostensiva. A população subjugada, inerte e impotente, não
possui nem mesmo polícia própria ou qualquer tipo
de segurança institucional reconhecida.
Bloqueios ocorrem com freqüência, às vezes por
várias semanas, proibindo a entrada de comida, combustível e outros gêneros de primeira necessidade no
território ocupado.
Nosso País tem-se demonstrado indubitavelmente solidário ao sofrimento do povo palestino. Em 2007,
acolhemos mais de cem refugiados vindos do campo
de Ruweished, na Jordânia. No ano passado, nasceram cinco crianças que agora, além de palestinas, são
também brasileiras.
Efetuamos, também, ainda no ano de 2007, a
substancial contribuição de dez milhões de dólares
na Conferência de Doadores de Paris para o Estado
palestino.
Além disso, em junho do ano passado, uma delegação oﬁcial de nosso Governo visitou Ramallah e
identiﬁcou ações prioritárias para colaboração em saúde, educação e agricultura, sendo que outras áreas de
cooperação técnica, sob consideração, incluem organização de eleições, assistência social e esportes.
Certamente, o Brasil está comprometido com a
causa, mas só isso não basta.
Mais uma vez, com assento no Conselho de Segurança da ONU, eleito na quinta-feira passada, por 183
dos 192 votos ali presentes, e pleiteante a uma vaga
permanente naquele colegiado, o Brasil precisa adotar
posições ﬁrmes com relação a suas convicções.
Nossa Constituição determina que as relações
internacionais do Brasil se rejam pelos princípios da
independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não-intervencionismo, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacíﬁca dos conﬂitos, repúdio ao terrorismo e ao
racismo, cooperação entre os povos para o progresso
da humanidade e concessão de asilo político.
A solução pacíﬁca dos conﬂitos é o ideal que nos
tem norteado desde nossa independência. Não confundamos, contudo, paciﬁsmo com passividade. Muito
menos deixemos de interagir assertivamente, a pretexto do não-intervencionismo ou da não-ingerência em
questões atinentes à soberania de outras nações.
Insisto em utilizarmos todos os meios a nosso alcance, pelas vias institucionalmente legítimas, para que
exerçamos a necessária pressão política, diplomática
e comercial, no intuito de um desenlace que propicie o
reconhecimento mútuo e irrestrito dos direitos do Estado de Israel, por parte de todos os estados árabes e
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o retorno às fronteiras anteriores a 1967, com vistas à
criação do estado Palestino, tendo a capital em Jerusalém Leste, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza.
Além da demarcação das terras, é fundamental
o compromisso inarredável, de ambas as partes, de
renúncia à violência. Os moderados e os democratas
devem conter aqueles que desejam fanaticamente
agravar o conﬂito. A história mostra que, por maiores
e mais radicais que sejam as diferenças, é sempre
possível compatibilizar interesses comuns. Essa foi
a chave para o sucesso da paz na Irlanda, contra os
mais pessimistas prognósticos de então.
Não me parece utópico pensar na constituição, em
um futuro não remoto, de um mercado comum – aos
moldes do europeu – entre israelenses e palestinos,
que permita livre trânsito de mercadorias e serviços e
também auxílio econômico para infraestrutura das regiões mais pobres. Aﬁnal, a Europa se revolveu assim,
depois de sangrenta rivalidade, expressa nos conﬂitos principalmente entre França e Alemanha, de 1870
a 1945, potencializados em duas guerras mundiais,
exemplo de dois povos oponentes que se uniram e se
tornaram o núcleo do que é hoje a União Européia.
Igualmente, não me parece utópico pensar na
construção de uma rede de proteção social para os
palestinos: escolas, hospitais, previdência para os idosos. Isso é fundamental para que um Estado palestino
se torne referência para o povo palestino.
Para tanto, urge que nós, as nações pacíﬁcas
do globo, façamos com que sejam cumpridas as Resoluções do Conselho de Segurança da ONU, especialmente as Resoluções nº 242, de 1967; a nº 338,
de 1973; a nº 1.397, de 2.002; e a nº 1.515, de 2003,
garantindo um Estado palestino livre, soberano e viável em convivência pacíﬁca com Israel, dentro das
fronteiras internacionalmente reconhecidas.
Tudo isso passa necessariamente pela assunção
de propósitos ﬁrmes por parte da comunidade internacional. Propósitos cuja consecução depende do envolvimento e do incentivo que só as grandes lideranças
podem alcançar. E o Brasil é uma dessas lideranças.
Com solidariedade e ﬁrmeza de propósitos, creio
na imensa capacidade do Brasil como grande ator na
desaﬁante empreitada de coroar a paz, que, em breve,
haverá de reinar na Terra Santa.
É o que esperamos; é o que a humanidade espera,
para que esse povo possa realmente voltar a respirar
com independência, com tranquilidade, e possa dizer
ao mundo do que é capaz e do que fez durante a sua
existência e a sua história.
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Portanto, Sr. Presidente, ﬁca aqui o nosso protesto ou o nosso alerta no sentido de que os homens
livres do mundo possam realmente voltar os seus olhos
para a Palestina, dando àquele povo um alento para
que possa continuar a viver em liberdade.
Sei que as minhas palavras aqui pouco irão signiﬁcar, mas acredito que é uma voz que se levanta, que fala, entre tantas outras que fazem isso pelo
mundo, para que a gente possa reconhecer que o
mundo, mesmo sendo uma aldeia, ainda tem espaço para todos viverem em paz, com independência e
harmonia. E que os homens livres e independentes
podem contribuir para isso. Os países democráticos,
que constroem a sua democracia na base da paz e do
respeito mútuo entre os países e também no respeito à autodeterminação dos povos, podem fazer a sua
parte, dando oportunidade para que o povo palestino
possa voltar a ter o seu território com tranquilidade,
com paz, convivendo no cenário e na constelação de
países do mundo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Osvaldo Sobrinho, V. Exª me permite um aparte?
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Com
muito prazer, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
externar aqui o quão importante é o apelo de V. Exª
para que se resolvam, por meios pacíﬁcos, os impasses
no Oriente Médio e, sobretudo, entre Israel e o povo
palestino, e para que se assegure, o quanto antes, o
direito de o povo palestino ter o seu país, assim como
se procura assegurar a Israel também o seu direito.
Então, que possam todas as nações, inclusive o Brasil,
colaborar para que haja o melhor entendimento possível. Nós, brasileiros, com tantos descendentes aqui
provenientes dos judeus, dos árabes, dos palestinos,
estamos em condições excepcionais para mostrar como
é possível a convivência entre esses povos. Portanto,
que as suas palavras no sentido de se chegar à paz
o quanto antes e o reconhecimento ao Estado palestino possam ser uma amostra do bom caminho. Meus
cumprimentos.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) –
Muito obrigado. Incorporo o aparte de V. Exª ao nosso
pronunciamento.
Quero dizer, para terminar, que, desde quando fui,
há mais de 25 anos, há 30 anos, Deputado Estadual
em Mato Grosso, tive a oportunidade de condecorar,
pela Assembléia Legislativa, o representante do povo
palestino aqui no Brasil.
Depois, neste Congresso Nacional, como Constituinte, tive oportunidade de colocar a minha fala, o
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meu pensamento a respeito, lutando também, inclusive indo duas vezes à Palestina, naquele período da
Intifada, também prestando a nossa solidariedade ao
povo palestino.
Quero dizer hoje que a minha convicção de que
a paz deve reinar continua muito mais ﬁrme ainda, porque acredito que os homens nasceram para ser livres
e que há espaço para todos.
Acredito que o Brasil, que tem uma história de
conciliação, que tem uma diplomacia muito aguçada e
competente e com condições de fazer a interlocução,
poderia agir e trabalhar com muito mais altivez, com
muito mais força, com muito mais sabedoria nessa
questão, até porque o Brasil tem sinalizado, em vários
momentos, que isso possa acontecer. Porém acredito
que é preciso uma posição mais ﬁrme, mais corajosa,
que possa marcar realmente o que o Brasil pensa a
respeito dessa situação entre Israel e Palestina.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Osvaldo Sobrinho. Parabéns
pelo pronunciamento. Quero me associar, mas fazendo
uma correção: V. Exª disse que é uma voz única, talvez
sem muita repercussão; é de grande repercussão a
reﬂexão que V. Exª fez neste Senado na noite de hoje.
Parabéns pelo pronunciamento de solidariedade ao
povo palestino.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª deseja falar? V.
Exª está inscrito. V. Exª tem vinte minutos. Depois será
a Senadora Rosalba Ciarlini. Se o Senador Eduardo
Suplicy permutar, é uma decisão dele.
V. Exª dispõe de vinte minutos, querido Senador
Eduardo Suplicy.
V. Exª tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador João Pedro, eu gostaria de
fazer uma análise da decisão do Governo do Presidente Lula, em especial do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, de instituir sobre os ingressos de capital
estrangeiro, não propriamente de investimentos, mas
aqueles de aplicação em títulos, que, na entrada, passem a recolher um imposto na forma do imposto sobre
Operações Financeiras da ordem de 2%.
Avalio, Sr. Presidente, que se trata de uma medida adequada neste momento em que se observa
uma valorização acentuado do Real, diﬁcultando a situação para exportadores, especialmente da indústria,
mas, também, os exportadores agrícolas, que tenham
o grau de competitividade para manter e expandir as
suas exportações.
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Trata-se de uma medida que muito provavelmente precisará ser acompanhada de outras, tais como
o aumento do volume de reservas externas para se
assegurar maior tranquilidade ao Governo brasileiro
e a todos no que diz respeito à estabilidade de nossa
economia e possivelmente também a diminuição da
taxa de juros.
O Conselho de Política Monetária, o Copom, na
tarde de hoje, depois de dois dias de reunião, resolveu
manter a taxa de juros Selic ao nível de 8,75%, a taxa
de juros que vem sendo mantida desde julho.
Avalio, Sr. Presidente, que podemos caminhar
numa direção de diminuição da taxa de juros como
uma medida complementar a esta do aumento ou da
instituição desta taxa de 2% de IOF sobre o ingresso
de capitais ﬁnanceiros no País. Além do aumento, portanto, do acúmulo de reservas e da diminuição da taxa
de juros, essa medida de aumento do IOF estará sendo
complementada. Avalio como didático e oportuno para
os interessados nessa área os três artigos publicados
pelo jornal Folha de S.Paulo a respeito da taxação do
capital externo – se ela será ou não eﬁcaz.
Antonio Corrêa de Lacerda, professor doutor do
Departamento de Economia da PUC de São Paulo,
observa que o IOF “é um paliativo necessário”.
“Impor um IOF de 2% sobre os movimentos de capitais é algo que não resolve, por si
só, a grave questão da apreciação cambial
no Brasil.
No entanto é um paliativo necessário, que combinado com outras medidas, como uma maior intervenção no mercado por meio de compras de reservas e
diminuição da diferença entre as taxas reais de juros
domésticos e internacionais, por exemplo, vai reduzir o
espaço para arbitragem na taxa de câmbio brasileira.
Mas isso é apenas o começo. O desaﬁo é
que a economia brasileira terá que rever todo o
aparato regulatório e da política cambial, que
historicamente foi concebido para conviver com
a escassez e não com a abundância de divisas,
que é a situação atual e muito provavelmente
futura da economia brasileira.
As enormes oportunidades advindas do
pré-sal, de eventos esportivos previstos – a
Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de
2016 no Rio de Janeiro –, assim como as demandas para novos investimentos, associados
ao ‘investment grade’ e à maior percepção de
oportunidades, deverão continuar impulsio-
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nando a entrada de capitais externos para o
Brasil nos próximos anos.
Isso implica uma mudança de paradigmas
não apenas no que se refere à política cambial
em si, mas das políticas monetária e ﬁscal.
É preciso repensar as políticas macroeconômicas para o cenário pós-crise, que
contempla profundas mudanças conjunturais
e estruturais na produção, preços relativos e
papel do Estado, entre outros aspectos importantes.
Vale ainda destacar que a leitura da nova
realidade com o olhar ainda voltado para paradigmas superados pode levar a equívocos
graves de interpretação, não apenas no que
se refere ao câmbio.
É, por exemplo, absolutamente apressada a interpretação de que um crescimento econômico do
país de 5% no próximo ano levará inexoravelmente à
elevação da taxa básica de juros.
O tal PIB (Produto Interno Bruto) [conclui Antonio Corrêa de Lacerda] potencial terá que ser novamente revisto.”
Já Alexandre Schwartsman, colunista da Folha
de S.Paulo, que é do Grupo Santander Brasil, doutor
em Economia pela Universidade da Califórnia, que foi
diretor do Banco Central, pergunta: “Acelerar investimento ou o aumento do juro? E avalia:
“O que de melhor poderia acontecer com
o retorno do IOF sobre investimentos estrangeiros é que, a exemplo do ocorrido em 2008,
ele não consiga atingir os ﬁns a que se propõe.
Apesar das justiﬁcativas acerca dos receios
associados à possível formação de uma “bolha” no mercado acionário, pouco se fez para
disfarçar que o objetivo da medida é mesmo
reverter o processo de apreciação do real. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário
que o IOF consiga, de fato, impedir a entrada
de capital estrangeiro, o que pode gerar implicações não tão agradáveis.
Ao contrário da experiência anterior, desta vez o IOF passou a ser cobrado sobre ingresso de estrangeiros em Bolsa de Valores.
Assim, caso a medida tenha sucesso, esperase que a entrada de recursos nesse mercado
caia. Isso, porém, signiﬁca privar empresas de
recursos que poderiam obter por meio do aumento do seu capital, tipicamente associado
ao ﬁnanciamento do investimento.
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Os efeitos negativos, porém, não param
por aí. Preços mais elevados para ações representam um poderoso incentivo de investimento, pois o aumento do preço do estoque de capital existente torna mais atraente
a criação de novo capital, a própria deﬁnição
de investimento.”
Peço que seja transcrito na íntegra, mas vou ler
o parágrafo ﬁnal.
“De forma equivalente, a restrição à entrada de capitais implica fazer com que a expansão da demanda doméstica tenha que
ﬁcar mais próxima do limite dado pelo crescimento potencial. Assim, o aumento de juros
pode ocorrer antes do que seria necessário.
Irônico, não?”
E assim conclui Alexandre Schwartsman, que
tem, portanto, uma visão não favorável. Mas eu quero
concluir, Sr. Presidente, com a leitura daquele artigo
com o qual eu tenho maior aﬁnidade de pensamento,
ou seja, o do Professor Fernando Cardim de Carvalho,
professor titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que é um grande
estudioso de John Maynard Keynes, de Paul Davidson,
de James Tobin, uma pessoa pela qual eu tenho tido
o maior respeito.
Diz Fernando Cardim de Carvalho:
“O Governo Lula ﬁnalmente decidiu-se
a intervir na limitação da entrada de capitais
ﬁnanceiros no país, que estava levando o dólar
a níveis não apenas inimagináveis, mas também, e principalmente, suicidas para a economia brasileira. A reação de analistas ligados
ao setor ﬁnanceiro não é de surpreender. Alguns se referem a um “saco de maldades” do
governo. Maldades para quem?
A valorização excessiva do real, que não
parecia conhecer limites, já está tendo efeitos
visíveis sobre a pauta de exportações brasileiras e sobre o perﬁl da indústria doméstica. O
Brasil se transforma em exportador de produtos
primários, como se o esforço de industrialização tivesse sido apenas um hiato equivocado
da história do país.
O pré-sal ainda vinha reforçar as expectativas daqueles que imaginam a economia
brasileira ideal com dois setores: produção de
matérias-primas para exportação e bancos.
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O dólar está se desvalorizando em todo o
mundo, realmente, mas o real se valoriza ainda mais e não apenas com relação ao dólar.
Há um óbvio excesso de liquidez na economia
internacional, resultado das medidas excepcionais de intervenção contra a crise ﬁnanceira
e do temor das instituições ﬁnanceiras em se
comprometer com qualquer iniciativa mais arriscada ou investimento mais durável. Nessas
condições, a perspectiva de ganho rápido e
fácil em mercados emergentes tende a atrair
aplicadores ﬁnanceiros interessados em obter
ganhos de capital e mover-se para a próxima
oportunidade disponível. O impacto desses
ﬂuxos de capital é enorme, fazendo subir as
cotações da Bolsa, por exemplo, e alimentando bolhas, porque o capital entrante, pequeno
que é em relação aos mercados ﬁnanceiros
internacionais, é muito grande em relação ao
mercado local.
A entrada de capitais se autoalimenta:
fazendo subir as cotações, atrai mais especuladores, que fazem as cotações subirem
ainda mais, e assim por diante, até o colapso
inevitável. E para quê?
A intervenção é correta e devia ter sido
feita antes. Teria sido melhor uma alíquota
maior e escalonada com relação ao tempo
de permanência, mas 2% é bem melhor que
nada.”
Conclui Fernando Cardim de Carvalho.
Quero expressar, portanto, que estou de acordo
com a medida anunciada pelo Ministro Guido Mantega, da Fazenda.
Quero cumprimentá-lo por sua decisão, que, avalio, poderá ser complementada com outras medidas,
visando à diminuição progressiva da taxa de juros Selic
nos próximos meses, bem como à expansão da compra
de reservas, para que o Brasil possa estar mais bem
preparado com respeito a eventuais desequilíbrios da
economia internacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Suplicy. V. Exª não utilizou
o tempo todo.
Concedo a palavra à Senadora Rosalba Ciarlini,
do Rio Grande do Norte.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Exmº Sr. Senador João Pedro, que preside esta
sessão; demais Senadores; senhoras e senhores aqui
presentes, venho a esta tribuna para apresentar um
projeto que já foi, inclusive, encaminhado pela Mesa
para apreciação na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e que é de minha autoria. Esse é
o Projeto de Lei nº 427, de 2009, que tem o objetivo
de promover o compartilhamento de informações entre duas agências que cumprem papel fundamental
na ﬁscalização e na regulação de setores importantes
da nossa economia: a Agência Nacional do Petróleo
(ANP) e a Agência Nacional de Águas (ANA). Talvez,
os senhores me perguntem: por que essa preocupação com esse compartilhamento?
Gostaria de relatar aqui, Senador Flexa, uma experiência que tive quando fui Prefeita. Sou de uma região, como todos vocês sabem, que ﬁca no semi-árido
nordestino, no Estado do Rio Grande do Norte, em pleno sertão. Sou da cidade de Mossoró, que é a segunda maior cidade do Estado e que tem uma zona rural
muito grande, com cerca de 130 comunidades rurais. O
maior desaﬁo que tive, quando Prefeita dessa cidade,
foi o de aposentar o carro-pipa, foi o de fazer com que
aquelas comunidades rurais tivessem ao menos água
para beber e, se possível, sim, água para desenvolver
a pequena irrigação, para produzir, para criar animais,
para sobreviver. Usei de todos os mecanismos possíveis
para levar água para aquela região. No Calcário Jandaíra,
onde há poços rasos com água salobra, conseguimos
perfurar cerca de quatrocentos poços. Com isso, levamos água ali. Mas essa água não era apropriada para
beber. Daí foram instaladas dezenas de dessanilizadores para transformar a água salobra em água pura, de
qualidade excelente, 100% pura.
Sr. Presidente João Pedro, somos uma região em
que a Petrobras explora o petróleo em terra, e há centenas, milhares de poços perfurados por toda a região,
não somente em Mossoró, mas também na região do
vale do Apodi e do vale do Açu. Enﬁm, no Rio Grande
do Norte, há algo que me chamou a atenção e que
também foi motivo de aproveitamento para levar água
de qualidade à população. Para procurar petróleo, o
poço é perfurado em terra a uma profundidade que
varia de 800 metros a 1,2 mil metros. Quando não se
encontrava o petróleo, mas, sim, água, água térmica,
água mineral, o poço era simplesmente tamponado,
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esquecido, ﬁcava sem nenhuma utilização, numa região onde água é ouro, onde água signiﬁca vida, signiﬁca sobrevivência. Então, como Prefeita, procurei a
Petrobras, sim, e obtive a parceria.
Fui Prefeita por três vezes. E, durante os doze
anos em que fui Prefeita, conseguimos – ainda foi
muito pouco, mas tenho de ser grata pelo apoio que
obtive da Petrobras, pela sensibilidade dos Presidentes da época, dos diretores da região – aproveitar três
poços. Três poços foram destamponados, foram feitas
adutoras simples pela própria Prefeitura, com recursos
próprios. E levaram água, que, se não foi da melhor
forma de excelência, foi, com certeza, água boa, de
qualidade, para matar a sede, para dar vida a muitas
comunidades rurais. Dou como exemplo o poço de Pedra Branca, que deu água para Pedra Branca e para
todos os moradores até a comunidade de Jucuri, que é
uma das maiores comunidades rurais; o poço do Sítio
Melancia, que, por meio de uma adutora, levou água
desde o Sítio Melancia, passando pelo Sítio Carmo,
até a passagem de pedra; e o poço que deu condições
de abastecer Piquiri I e Piquiri II.
Mas muito mais poderíamos ter feito, muito mais
poderíamos ter aproveitado dessa riqueza que está sendo desperdiçada no nosso semi-árido, no nosso sertão!
Ô meu Deus, quanto nós sonhamos, quanto defendo e
aplaudo a transposição do rio São Francisco, porque
vai levar água para atender a milhões de nordestinos!
Mas sabemos que, mesmo com a transposição, muitas
áreas do nosso Nordeste vão ﬁcar sem água.
Se, dentro de uma região, há empresas perfurando poços em busca de petróleo e não o encontram, mas
descobrem água térmica mineral da melhor qualidade,
por que não aproveitar essa água e dá-la ao povo e às
comunidades que estão próximas?
Dessa forma, os senhores podem entender a importância desse projeto, que tem o objetivo de compartilhar
informações entre duas agências, a ANP e a ANA. Quando Prefeita, senti na pele, Sr. Presidente, a diﬁculdade
de informações. Sabemos que a ANP cumpre o papel
de regulação e ﬁscalização da indústria de petróleo, de
gás natural e de biocombustíveis. E, nessa condição, é
responsável pelos contratos de concessão para exploração de petróleo e de gás natural. A Lei do Petróleo já
estabelece que os concessionários são obrigados a informar à ANP sobre a descoberta desses energéticos,
poço a poço, inclusive sobre os que não se demonstraram
produtivos. Então, se o concessionário perfurou um poço
e encontrou petróleo, ele é obrigado, por lei, a informar
todos os detalhes à ANP. Se não o encontrou, também
está obrigado a informar isso. Da mesma forma, a Lei o
obriga, em seu art. 44, II, a informar sobre a descoberta
de outros minerais. Portanto, se o concessionário não
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encontrou petróleo, mas encontrou ouro, por exemplo, é
obrigado a informar prontamente e em caráter exclusivo
à ANP, embora o contrato de concessão não se estenda
a esse mineral. E o que é a água, Srªs e Srs. Senadores,
senão o ouro do sertão?
Então, o objetivo do projeto de lei que apresentei
é o de obrigar a ANP a informar à ANA sobre os poços
perfurados pelos concessionários que, em vez de petróleo, se mostraram propícios para a produção de água.
Com isso, com certeza, haverá mais condições
de que poços dessa natureza, que sejam perfurados
e que não dêem o ouro negro mas sim a água, que é
outro ouro tão importante – talvez mais importante no
Nordeste –, possam ser aproveitados, e que os administradores, os gestores públicos possam conhecer
onde estão esses poços e, a partir daí, fazer projetos,
lutar para utilizar essa água.
Respeitando, claro! Vamos ter que respeitar uma
série de questões técnicas. Mas o que não podemos
é não conhecer; é encontrar diﬁculdade de localizar
onde esses poços se encontram; é esperar pela boa
vontade de alguém, como, muitas vezes, ﬁzeram comigo... E aqui eu não posso citar nomes, mas eu quero
agradecer aos petroleiros da minha região. Eram eles
que me informavam, que diziam: “Vá atrás, há um poço
naquela região em que o povo está morrendo de sede,
e nós estamos vendo o esforço da senhora para levar
água para toda a comunidade”. E aí eu vinha, batia à
porta da presidência, das diretorias. Lutava aqui, lutava ali, tanto que, em 12 anos administrando a cidade,
nós conseguimos apenas três, quando poderíamos ter
conseguido muito mais.
Então, é isto que nós queremos fazer: é normatizar, é ter a informação para todo administrador das
regiões que são carentes de água, onde há necessidade; e que a Petrobras esteja presente, seja inclusive informada, Senador, já de imediato, quando da
perfuração, até para que os custos sejam reduzidos
no aproveitamento do poço.
Com isso, eu tenho certeza de que estaremos fazendo uma grande ação em benefício, principalmente,
daqueles que estão nas regiões mais difíceis, mais áridas
e que precisam ter o direito à vida. E água é vida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Srs.
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senadora Rosalba.
Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador João Pedro, venho à tribuna hoje
para fazer um registro da maior importância, que é
a comemoração da Semana Nacional de Ciência e
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Tecnologia. A semana iniciou-se no último dia 19 e se
estende até o próximo domingo, dia 25.
A realização de eventos em todo o País voltados
ao tema representa uma oportunidade única para que
o Brasil possa repensar suas prioridades e elevar o
debate acerca do tema, ainda – infelizmente – pouco
conhecido por grande parte dos brasileiros.
A ﬁnalidade da Semana é basicamente mobilizar a
população, em especial crianças e jovens, em torno de
temas e atividades de ciência e tecnologia, valorizando
a criatividade, a atitude cientíﬁca e a inovação. Pretende
mostrar também a importância da ciência e tecnologia para
a vida de cada um e para o desenvolvimento do País.
Faço isso reconhecendo, como todos nós, a importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento do Brasil. E estando, no momento, presidindo
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, não poderia deixar de, nesta oportunidade, dizer que ciência
e tecnologia são, no cenário mundial contemporâneo,
instrumentos fundamentais para o desenvolvimento, o
crescimento econômico, a geração de emprego e renda
e a democratização de oportunidades, como bem diz
o Ministro Sérgio Rezende, no Plano de Ação 20072010 do Ministério de Ciência e Tecnologia:
“A ciência, a tecnologia e a inovação
são, no cenário mundial contemporâneo, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento, o crescimento econômico, a geração
de emprego e renda e a democratização de
oportunidades. O trabalho de técnicos, cientistas, pesquisadores e acadêmicos e o engajamento das empresas são fatores determinantes para a consolidação de um modelo de
desenvolvimento sustentável, capaz de atender
às justas demandas sociais dos brasileiros e
ao permanente fortalecimento da soberania
nacional. Esta é uma questão de Estado, que
ultrapassa os governos.”
A importância dessas atividades para o desenvolvimento é normalmente tratada como uma obviedade.
Aﬁnal, somente a pesquisa cientíﬁca, o desenvolvimento tecnológico e a sua incorporação ao processo
produtivo são capazes de gerar produtos com maior
conteúdo tecnológico e, portanto, maior valor agregado. Entretanto, essa não tem sido, historicamente, uma
opção ﬁrme e consistente do Brasil.
Mais do que divulgar e propagar a busca por mais
conhecimento, a Semana de Ciência e Tecnologia deve
servir para que possamos fazer uma análise crítica e
encontrar mecanismos para promover de forma mais
avançada, rápida e equilibrada a produção cientíﬁca.
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Primeiramente, devemos considerar os investimentos na área. Em 2005, o País investia 0,97% do
PIB em atividades de ciência, tecnologia e inovação,
considerando investimentos públicos e privados somados. Em 2007, alcançamos 1,12% do PIB.
Para a Amazônia, ciência, tecnologia e inovação
são sem dúvida o caminho para que possamos desenvolver a região de forma sustentável. É, sem sombra
de dúvida, por meio da ciência, da tecnologia e da
inovação. E tecerei comentários para que V. Exªs, que
representam de forma tão honrada e competente o Estado do Amazonas e o nosso querido Estado do Pará,
vejam o quanto é desprezada a Região Amazônica em
relação à ciência, tecnologia e inovação.
Mas eu dizia que, nos países desenvolvidos, esse
investimento, que no Brasil está em torno de 1% do
PIB, chegava a 3,89% na Suécia, a 3,33% no Japão,
a 2,62% nos Estados Unidos da América e a 2,46%
na Alemanha. Bastante diferente do Brasil! Em países
que adotam políticas agressivas de desenvolvimento,
o investimento alcançava, no mesmo ano de 2005,
2,99% na Coréia do Sul, 2,52% em Taiwan, 2,36% em
Cingapura e 1,34% na China.
Nesse contexto, uma das barreiras que precisamos vencer para aumentar os recursos para as atividades de ciência, tecnologia e inovação é a da participação do setor privado nos investimentos em pesquisa
e desenvolvimento.
A produção cientíﬁca brasileira tem crescido de
maneira acelerada nas duas últimas décadas. Ademais, tal crescimento tem sido muito mais acelerado
do que o crescimento do total da produção cientíﬁca
do mundo como um todo. Entretanto, há de se estar
atento para o fato de que nossa participação na produção cientíﬁca mundial ainda corresponde a apenas
um pouco mais da metade de nossa participação na
população mundial. A nossa produção cientíﬁca corresponde, proporcionalmente, a pouco mais da metade
de nossa participação na população mundial.
Senador João Pedro, tomando-se a produção
cientíﬁca em proporção à população nacional, é possível veriﬁcar que, entre 1999 e 2001, brasileiros publicaram em média 39 artigos cientíﬁcos por milhão
de habitantes. Nesse mesmo período, essa mesma
proporção correspondeu, nos casos da Coréia do
Sul e de Taiwan, a, respectivamente, 207 e 330 artigos por milhão de habitantes. A média dos países da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), uma organização formada basicamente por países desenvolvidos, foi de 490 artigos
por milhão de habitantes.
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Portanto, a produção cientíﬁca brasileira ainda
tem de continuar crescendo a taxas aceleradas por
muitos anos.
Temos ainda de compreender melhor a nossa produção insatisfatória de patentes, produção que parece
não corresponder à pujança relativa do desenvolvimento cientíﬁco. Das mais de 164 mil patentes concedidas
pelo Escritório Norte-Americano de Patentes e Marcas,
apenas e tão-somente 106 eram de brasileiros, ou seja,
0,06% do total. É pouco. Para crescer esse índice, tem
de se investir na base, e também destravar o setor
privado, reduzindo a carga tributária e garantindo às
empresas receita suﬁciente para investir em inovação,
e, além disso, impulsionar o setor público.
Mais que isso, precisamos equilibrar nossa produção cientíﬁca no território nacional. Existe um desequilíbrio regional – e aí vem, Senadores, a questão da
nossa Amazônia – latente na distribuição dos recursos
humanos pelo território nacional. Hoje, apenas 75 cursos de pós-graduação, dos 2.850 existentes no Brasil,
estão na região Norte. Apenas cerca de mil doutores
atuam na região, enquanto mais de 30 mil atuam na
região Sudeste. Existem, na região Norte, apenas dois
cursos de doutorado em Botânica, uma área que é de
interesse estratégico para a região. Grande parte das
pesquisas sobre a Amazônia são produzidas por pesquisadores estrangeiros.
Tais limitações são comprometedoras das possibilidades de o País dar resposta adequada ao desaﬁo
e à oportunidade que representa a Amazônia.
Lembro que, em julho de 2007, durante ao 59ª
reunião anual da SBPC, no Centro de Convenções da
Amazônia, na cidade de Belém, no hangar, foi realizada
uma audiência pública com parlamentares e assinada
a chamada “Carta de Belém”, incluída entre os manifestos da SBPC. Nessa carta, uma das principais proposta é: “Multiplicar por dez, no prazo de cinco anos,
o número de doutores das universidades e centros de
pesquisas sediados na região amazônica”.
Infelizmente, de acordo com a Coordenação de
Pessoal de Nível Superior (Capes), dos 49.280 matriculados em cursos de doutorado no País, no começo
de 2008, somente 782 estavam na região Norte.
Eu gostaria de registrar meus cumprimentos a
algumas instituições que são fundamentais para a
Amazônia e, ao fazê-lo, estendo também os cumprimentos a todas as instituições de ciência, tecnologia
e inovação de todo o Brasil.
Falando na Amazônia, quero ressaltar que cumprimento essas instituições porque elas são fundamentais
para que a Amazônia tenha produzido conhecimento
de qualidade, ainda que haja muitos desaﬁos a superar.
É o caso do Museu Paraense Emílio Goeldi, com mais
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de 140 anos de história de conhecimento na Amazônia
e para os amazônidas. Essa instituição é respeitada
mundialmente e tem sua sede em Belém do Pará.
Outras instituições são valorosas e fundamentais para a região, como o Instituto Evandro Chagas,
também de renome internacional, que trata de pesquisas em diversas áreas, sobretudo em relação às
doenças tropicais.
Também temos a Embrapa, que tanto auxilia no
desenvolvimento agrícola do País e da Amazônia; o
Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia);
as universidades federais, em especial a do Pará e a
Universidade Federal Rural da Amazônia.
Agora, Senador Nery, temos de festejar. Temos a
Universidade Federal do Oeste do Pará, com sede em
Santarém. Na última segunda-feira, o Presidente José
Sarney encaminhou à sanção presidencial decreto que
permite a instalação imediata dessa universidade, que
é a primeira universidade federal a ser instalada no interior da Amazônia, fora das capitais, que terá como
sede a cidade de Santarém.
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Como eu
disse, esse ofício pedindo a urgente sanção do projeto,
foi encaminhado no dia 19, segunda-feira passada, ao
Gabinete da Casa Civil da Presidência da República.
Eu gostaria de citar o Diretor do Inpa, Dr. Adalberto Luis Val. Ele conﬁrma que apenas, Senador João
Pedro, lá do nosso querido Amazonas, de Manaus, 2%
dos recursos utilizados em ciência e tecnologia no País
são para projetos na Amazônia, uma região formada por
nove Estados que ocupam 60% do território, onde vivem
20 milhões de pessoas e que responde por aproximadamente 7,8% do Produto Interno Bruto brasileiro.
É preciso, portanto, deﬁnitivamente, aumentar
os recursos para ciência e tecnologia e equilibrar sua
distribuição geográﬁca. Nesse sentido, acredito que o
Congresso Nacional pode dar um passo deﬁnitivo.
Finalizo, cumprimentando todos os professores,
pesquisadores, doutores e estudantes que participam das
atividades da Semana de Ciência e Tecnologia em todo
o País, mas que tenham esse senso crítico. Não basta
incentivar a pesquisa no discurso, priorizar a Amazônia
apenas nas palavras. É preciso ter ações concretas, para
que o Brasil e a Amazônia possam, de fato, comemorar,
anualmente, um crescimento vertiginoso de nossa produção cientíﬁca. Esse será um feito que trará ganhos reais
para toda a população brasileira.
Era o que eu tinha a dizer, agradecendo ao Senador João Pedro, que preside esta sessão, pelo tempo
que disponibilizou a este orador.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) –
Parabéns pelo pronunciamento, Senador Flexa Ribeiro.
Pela ordem, Senador Valdir Raupp, do Estado
de Rondônia.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero agradecer,
inicialmente, ao Senador José Nery. Prometo ser bastante breve, no máximo três minutinhos, para fazer
apenas um registro.
Quero, nesta oportunidade, parabenizar a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a princípio em todo o Brasil, pelo aniversário, jubileu de prata
da Adra – Agência Adventista de Desenvolvimento e
Recursos Assistenciais.
O braço social da Igreja Adventista do Sétimo
Dia no Brasil completou 25 anos, na segunda-feira,
quando aconteceu comemoração em sessão solene
na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília.
Para o Pastor Günther Wallauer, diretor da Adra na
América do Sul, os 25 anos da instituição representam
“alegria, já que são 25 milhões de vidas tocadas, ajudadas, transformadas de inúmeras maneiras. Quando
paramos para pensar na dimensão do que signiﬁcam 25
anos de trabalho humanitário ao redor do Planeta Terra
e também do Brasil, imagens, histórias, lugares, pessoas
não param de ser visualizadas em nossa mente”.
Somente no ano de 2008, no Brasil, a Adra desenvolveu 180 projetos, que beneﬁciaram 622.500
pessoas, quando foram administrados mais de US$11
milhões em recursos.
No meu Estado, Rondônia, a Igreja Adventista do
Sétimo Dia, por conta do próprio desenvolvimento do
Estado e para facilitar as atividades de evangelismo e
assistência social, está dividida em duas associações.
A Associação Amazônia Ocidental (AMO), compreendida pelos Estados de Rondônia e Acre, tem sede
em Porto Velho, sob a direção dos Pastores: Presidente,
Joab Chagas; Secretário, Sidney Franco; e Administrador Financeiro, Nelson Valdir Pinto. A Associação
Sul-rondoniense (Asur) foi recém-criada e instalada na
cidade de Ji-Paraná, sob a direção dos Pastores: Presidente, Leonino Barbosa Santiago; Secretário, Nelson
Sussi, e Administrador Financeiro, Dário Reis.
Em todo o Estado de Rondônia congregam aproximadamente 40 mil membros, com escolas distribuídas em
todas as cidades, com educação de qualidade e um colégio
agrícola denominado IAAMO, localizado no Município de
Mirante da Serra, região centro-oeste de Rondônia.
Parabéns aos Adventistas do meu Estado, Rondônia, pela contribuição através dos bons costumes,
do respeito e a ética, pela religiosidade e pelas instituições de educação lá existentes.
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Parabéns, também e principalmente nesta oportunidade, à Adra-Rondônia, na pessoa do seu Diretor
Nelson Valdir Pinto, pelo belo programa “Natal sem
Fome”, que já está sendo trabalhado, com a arrecadação de alimentos, brinquedos, roupas e demais bens
úteis que tanta falta fazem aos menos favorecidos.
Parabéns a todos os Adventistas, nossos amigos,
meu e da Deputada Marinha Raupp, e que continuem
crescendo e disseminando suas mensagens e costumes, tão necessárias à sociedade do meu Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por esse espaço.
Meus agradecimentos ao Senador José Nery
por permitir que eu falasse antes de S. Exª, para dar
essa mensagem à Igreja Adventista do meu Estado
e do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Parabéns, Senador Valdir Raupp, pelo registro.
Com a palavra o Senador José Nery.
Antes que o Senador chegue à tribuna, farei a
leitura de um requerimento de aditamento, de autoria
do Senador Inácio Arruda e outros Srs. Senadores.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.425, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 154, inciso III e § 5º,
do art. 199 e do art. 200, todos do Regimento Interno
do Senado Federal, a realização de Sessão Especial,
no dia 28 de outubro de 2009, destinada a homenagear o Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS), pelo transcurso do centenário de
sua criação.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – Senador Inácio Arruda.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Com a palavra o Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador João Pedro, Srªs e Srs. Senadores,
no último dia 22 de junho, no Palácio do Planalto, o
Presidente Lula recebeu uma comissão representativa dos movimentos sociais contrários à construção da
usina hidrelétrica de Belo Monte, no Estado do Pará.
Segundo relato dos participantes, entre os quais o
Bispo da Prelazia do Xingu e Presidente do Conselho
Indigenista Missionário (Cimi), Dom Erwin Kräutle, o
Presidente assumiu, naquela ocasião, o compromisso de realizar um amplo debate sobre essa polêmica
obra, no sentido de que ela “não seria enﬁada goela
abaixo”, expressão reproduzida pelo Bispo e por participantes da audiência, segundo os quais essa teria
sido uma aﬁrmação do Presidente Lula.
Passados apenas quatro meses da promessa
presidencial, é justamente o contrário o que vem acontecendo, sob o olhar indignado de amplo setor do povo
paraense e de boa parte da comunidade cientíﬁca nacional. O Governo Federal deslanchou, de forma açodada
e autoritária, o processo de licenciamento ambiental do
projeto, realizando, no mês de setembro, simulacros de
audiências públicas. De forma frenética, impõe um cronograma que deve, nos próximas dias, resultar na concessão, pelo Ibama, da licença prévia, a ﬁm de viabilizar
realização do bilionário leilão ainda este ano.
Há poucas semanas, Senador João Pedro, ocupei
esta tribuna para denunciar a farsa dessas audiências
públicas. Fiz coro à corajosa postura dos procuradores
do Ministério Público Federal do Pará, que têm interposto diversas medidas, visando à imediata suspensão
desse atropelado e antidemocrático processo.
As audiências, em número de apenas quatro, não
serviram, de fato, para ouvir o clamor das populações,
que serão duramente atingidas pelo projeto. Foram espaços marcados pela falta de transparência e, ainda por
cima, ostensivamente controlados por tropas da Força
Nacional de Segurança, em aberto constrangimento aos
que pretendiam criticar, de viva voz, as muitas falhas
e omissões constantes dos 35 volumes, com mais de
duas mil páginas, do processo de Estudo de Impacto
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima),
que foi produzido, na verdade, pelo consórcio de grandes
empreiteiras e chancelado pelo Ibama sob a evidente
pressão da Presidência da República.
Não se trata de uma rejeição ideológica e apriorística ao aproveitamento hidrelétrico do rio Xingu. Trata-se,
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isto sim, de clamar para que não se repita, em escala
ampliada, o desastre socioambiental da usina de Balbina,
no Amazonas, de tão triste e lamentável memória, bem
como o desastre e as consequências também lamentáveis da construção da usina de Tucuruí. Há poucos dias,
realizamos, no Senado, audiência pública para tratar das
reivindicações dos que foram retirados daquela área e
reassentados em áreas deﬁnidas pelo Governo. Até hoje,
algumas dessas pessoas, algumas dessas famílias não
têm sequer garantia de energia elétrica produzida pela
usina hidrelétrica de Tucuruí.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
peço a reﬂexão de todos os que compõem este Senado
para as análises do chamado Painel de Especialistas,
que reúne 42 pesquisadores de diversas universidades
brasileiras e estrangeiras, cujos pareceres foram anexados oﬁcialmente ao processo de licenciamento, sob o
título de “Análise Crítica do Impacto Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte”, protocolado no
dia 1º de outubro, no escritório do Ibama, em Belém.
Em primeiro lugar, os especialistas alertam para
a complexidade e grandiosidade da obra que se pretende construir no rio Xingu. O projeto de Belo Monte
compreende três grandes barragens de concreto, vários canais concretados de 12,5km de largura, cinco
represas nas terras ﬁrmes, com 28 diques no seu entorno, mais uma grande represa na calha do rio, o que
resultará em uma movimentação de terra da ordem de
duzentos milhões de metros cúbicos, volume semelhante às escavações realizadas no princípio do século
passado na construção do Canal do Panamá.
Para criar uma potência instalada de 11,2 mil MW
e uma energia ﬁrme de cerca de 4,4 mil MW, o Governo pretende gastar algo entre R$11 bilhões e R$30
bilhões – repito: entre R$11 bilhões e R$30 bilhões –,
pois não há sequer acordo sobre o custo total da obra.
Entretanto, o maior custo será social e ambiental. Belo
Monte pretende ser construída ao preço da destruição
de um extraordinário monumento da biodiversidade:
a Volta Grande do Xingu, um dos locais mais maravilhosos do País, com seus cem quilômetros de largas
cachoeiras e fortes corredeiras, arquipélagos ﬂorestados, canais naturais rochosos, pedras gravadas milenarmente e outras riquezas arqueológicas, enﬁm, um
extraordinário patrimônio natural do planeta.
O impacto humano será sem precedentes, atingirá uma área superior a mil quilômetros quadrados.
Mais de vinte mil pessoas sofrerão deslocamento forçado – ribeirinhos, em sua grande maioria –; populações indígenas de diversas etnias serão afetadas
fortemente, e o caos social se instalará, causado pela
imigração de mais de cem mil pessoas, atraídas, como
sempre, pela enganosa promessa de emprego e de
renda. Além disso, é enorme a chance de que várias
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espécies – sobretudo, peixes e fauna aquática – sejam extintas, em meio a uma catástrofe marcada pela
insegurança hídrica e alimentar, além da emissão de
gases de efeito estufa em enorme quantidade – gás
metano, principalmente, que é 25 vezes mais impactante do que o gás carbônico.
Em segundo lugar, os cientistas questionam,
com base em análises lastreadas em anos de estudo,
que Belo Monte não possui sequer viabilidade econômica. A energia ﬁrme só teria viabilidade durante três
ou quatro meses do ano, uma ociosidade anunciada
a um custo econômico e social incalculável.
Cabe perguntar: por que construir Belo Monte e
a quem ela pretende beneﬁciar exatamente? Já está
claro que não haverá a anunciada interligação com
os grandes mercados consumidores do Sudeste. As
linhas de transmissão seriam onerosas em excesso.
Seriam tão caras, Sr. Presidente, que inviabilizariam
o processo de transmissão de energia da Amazônia
para o Sudeste brasileiro.
Então, a energia produzida a esse custo tão elevado seria destinada quase que unicamente às indústrias
eletrointensivas do alumínio, notadamente, o complexo
Albrás-Alunorte, da Vale, em Barcarena, no Pará, e também a usina da Alcoa, no Estado do Maranhão. Juntas,
estas empresas já respondem hoje pelo consumo de 3%
de toda a energia produzida no Brasil. Sem dúvida um
escândalo sem precedentes, que desmoraliza o discurso
de que Belo Monte se justiﬁca para impedir a repetição
de um novo e hipotético apagão elétrico.
Um dado a mais para desmistiﬁcar o discurso que
justiﬁca a obra sob a alegação de que seriam criados
milhares de empregos. De fato, no período das obras
civis, que se estenderão por alguns poucos anos, milhares de postos de trabalho mal remunerados, especialmente na construção civil, servirão para atrair
uma legião de incontáveis trabalhadores, com pouca
ou nenhuma qualiﬁcação. Após construída, a usina
deverá empregar algo em torno de 700 empregados.
Isso mesmo: R$30 bilhões para criar apenas e tão somente 700 empregos permanentes!
E não se alegue que na indústria do alumínio os
prometidos empregos serão gerados, justiﬁcando as
perdas e danos. Esse setor eletrointensivo emprega
apenas 2,7 pessoas para cada megawatt de energia
consumido, o que, sem dúvida, é um saldo indecente
que perde apenas para as usinas de ferro-liga, que
geram apenas 1,1 emprego por megawatt.
Como se sabe, esse ramo de commodity de exportação gera muitos empregos, mas, é claro, não em
nosso País. Gera empregos no exterior, na China, principalmente, enquanto a tragédia socioambiental continua
sendo imposta aos habitantes do nosso País.
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Em suma, o Painel de Especialistas aﬁrma que
o EIA-Rima de Belo Monte está marcado pela inconsistência metodológica, ausência e falha de dados,
correlações que induzem ao erro e/ou a interpretações
duvidosas, além de utilizar uma retórica para ocultar os
pesados impactos que serão gerados. Sobre esses impactos, alertam principalmente para as consequências
desastrosas decorrentes do subdimensionamento da
“área diretamente afetada” e da “população atingida”,
aﬁrmando categoricamente que é certo, ao contrário
do promete o Ibama, que serão afetadas diversas populações indígenas, em especial os grupos Juruna,
Arara, Xipaya, Kuruaya e Kayapó, que, imemorial e
tradicionalmente, habitam as margens da Volta Grande
do Xingu. Só este último aspecto já seria determinante
para o cancelamento do processo, porque as nações
indígenas não foram ouvidas, em aberto desrespeito
ao ditame constitucional.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último dia 15 de outubro, participei, em Belém, de um
evento realizado sob o patrocínio de várias entidades
da sociedade civil paraense, em memorável reunião
ocorrida no Complexo Ver-o-Rio, exatamente no Memorial dos Povos Indígenas, uma obra que lembra a
brilhante gestão do ex-Prefeito Edmilson Rodrigues.
E, ali, reunidos naquele local, no dia 15 de outubro,
como disse, testemunhamos o lançamento do Comitê
Metropolitano Xingu Vivo para Sempre. Foi possível
ouvir a voz de dezenas de representantes da sociedade civil paraense, que ali juntavam o seu protesto
e a sua indignação à vontade de convencimento das
autoridades governamentais para que mais esse crime contra o Pará e contra a Amazônia, em especial
contra as populações que serão atingidas, não venha
a ser efetivamente consumado.
Portanto, quero manifestar, como disse naquela
ocasião aos membros do Comitê Metropolitano Xingu Vivo para Sempre, que o mais importante é levar
a mensagem e as informações sobre as conseqüências e os impactos que a construção da hidrelétrica
de Belo Monte gerará para aquela região; sobretudo
que o aproveitamento hidrelétrico do Xingu não servirá exatamente para levar energia à população mais
pobre do País, mas servirá principalmente para servir
à sanha de acumulação, primeiro, dos grandes grupos
que serão responsáveis pela sua construção; depois
para aqueles que a utilizarão sobretudo na cadeia produtiva do alumínio.
Portanto, levo a minha palavra, mais uma vez, de
apoio e de estímulo à organização e ao fortalecimento
do Comitê Metropolitano Xingu Vivo para Sempre.
E quero anunciar, Sr. Presidente, um importante
seminário de apresentação dos resultados do Painel
de Especialistas para análise crítica do EIA-Rima da
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usina hidrelétrica de Belo Monte, que será realizado
no Município de Altamira, na próxima segunda-feira,
dia 26 de outubro de 2009, no Centro de Convenções,
das 9h às 18h.
Infelizmente, não poderei estar presente, mas o
nosso mandato estará representado para que possamos ali juntar a nossa voz à dos índios ribeirinhos, da
Igreja, dos movimentos sindicais, do povo do Xingu,
enﬁm, que resistem há mais de 25 anos, desde aquele
memorável encontro realizado em 1985, quando a índia
Tuíra, com um facão, naquele evento do I Encontro dos
Povos Indígenas do Xingu, dirigiu-se ao Presidente da
Eletronorte à época, Dr. Antonio Muniz, e ali, com aquele
facão, simbolizava a resistência do povo do Xingu e dos
indígenas do Xingu contra a construção do Belo Monte,
resistência esta que hoje toma a forma de organização
sob o nome Comitê Xingu Vivo para Sempre, que tem
o nosso apoio e solidariedade para levar a cabo todos
os objetivos da luta do povo do Xingu.
Mas é preciso que se diga também, Sr. Presidente, com a consciência da extrema gravidade do
momento que vivemos, que nem tudo está perdido,
como disse, até por iniciativas como essa do Comitê
Xingu Vivo para Sempre e por iniciativas como essa
do Seminário que ocorrerá em 26 de outubro.
Ainda há tempo para que o Governo do Presidente
Lula tenha a sensatez de mandar sustar esse processo, abrindo um efetivo, urgente e indispensável debate
com a sociedade brasileira. Repito: ainda há tempo,
antes que se consolide, de maneira irremediável, um
dos maiores crimes contra os povos da Amazônia e
contra o futuro de todo o povo brasileiro.
Estas reﬂexões, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, merecem, a meu ver, em nome daquele povo
que luta e resiste há tanto tempo, que as autoridades
governamentais examinem esse projeto, veriﬁquem o
quanto ele será maléﬁco para o povo daquela região,
e, enquanto é tempo, evitem mais um desastre, mais
um crime contra a população da Amazônia.
O apelo está feito. Cabe às autoridades governamentais responder aﬁrmativamente, não permitindo que esse crime se perpetue. É essa a importância
de aqui insistir, insistir e resistir. É o que faz o povo do
Xingu, ao qual juntamos a nossa voz e a nossa luta,
irmanados nesse sentimento de que não é possível
simplesmente aceitar que planos governamentais, seja
de governos anteriores, seja do governo atual, sejam
realizados sem a participação efetiva da população
daquela região.
Esse é o apelo. A resposta, nós esperamos do Governo, resposta àquilo que quer e deseja boa parte da
sociedade paraense e, em especial, o povo do Xingu.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Ouvimos o Senador José Nery.
Eu gostaria que V. Exª presidisse a sessão para
que este Senador do Amazonas possa falar também
sobre energia.
O Sr. João Pedro deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Nery.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Concedo a palavra ao Senador João Pedro, do PT do
Amazonas.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador José Nery, por coincidência, estamos neste ﬁnal
de sessão, mas não poderia deixar de reﬂetir sobre
uma audiência pública que realizamos no âmbito da
Comissão de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, no
dia de ontem, com a presença do Ministério do Meio
Ambiente, de dirigentes da Eletronuclear e do Ministério de Minas e Energia.
Estava ouvindo V. Exª falar sobre a construção da
hidrelétrica de Belo Monte, que está em discussão. Não
existe a hidrelétrica, ela está em construção e é uma
posição do Governo construir a hidrelétrica. Sou dessa
região, da Amazônia, sou do Estado do Amazonas. É
evidente que um país como o nosso, com tamanha população com desigualdades – parte da nossa população
na Amazônia não tem energia –, tem que apresentar
alternativas para que a população tenha energia.
O Governo brasileiro, nosso Governo, tem um
programa que considero dos mais importantes, que é
o Luz para Todos, para o campo. Na realidade, o campo brasileiro, nesse aspecto de energia, vive como se
estivéssemos no século XVII. E avançou, e muito, o
Luz para Todos. Mas precisamos intensiﬁcar, universalizar o Luz para Todos, principalmente na Amazônia,
o que é um desaﬁo.
Na Amazônia, tudo o que ﬁzermos vai ter impacto
social, ambiental. Agora, hoje, já não se faz hidrelétrica como nos anos 80, por conta de tecnologias. E
penso que, na Amazônia – quero concordar –, é muito
delicado, não só pela questão das populações, mas
do meio ambiente como um todo, da fauna e da ﬂora,
que devem ser analisadas e observadas.
Pois bem, Senador José Nery, venho falar da
audiência pública de ontem e de uma matriz energética, que é a energia nuclear. Precisamos discutir isso.
O vento produz energia, a biomassa produz energia.
Estamos próximos do ﬁnal do ano, quando os países
buscam um entendimento para Copenhague, para o
protocolo que irá substituir Kyoto. É um debate profundo,
grande e estratégico para a humanidade. A humanidade precisa ter consciência do signiﬁcado de discutir
mudanças climáticas, o aquecimento global, e pactuar
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entendimentos, mas temos que responder no sentido
de melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Existem segmentos que não concordam com a
energia nuclear, e eu quero dizer que é por pura falta
de debate. A França está aí. Oitenta por cento da energia da França é energia nuclear. Hoje há um avanço
no sentido de dominar a tecnologia, e o Brasil tem feito isso. Nosso programa nuclear começou com uma
parceria entre Brasil e Alemanha. Hoje nós adotamos
a tecnologia francesa, e funciona. Angra I e Angra II
produzem 2.000MW de energia, e estão interligadas
com o Sistema Nacional de Energia. E o Brasil tem um
projeto, Senador José Nery, para, em 2030, construir
mais dois sítios com seis usinas na Região Nordeste,
entre Pernambuco e Bahia. Para 2030. Quando nós
construirmos todas essas usinas, terminar Angra III,
esse complexo de energia nuclear alcançará apenas,
Senador José Nery, 4% da nossa energia. Muito pouco. Quatro por cento apenas.
Penso que o Brasil não pode ter apenas uma
matriz energética. Nós estamos discutindo o petróleo,
o CO2, o aquecimento global. Acabamos de descobrir
o pré-sal, estamos discutindo o pré-sal, mas o que se
lê e o que se ouve é que o petróleo, dentro de 40 anos,
estará comprometido, na reta ﬁnal. Eu já ouvi, aqui
no Senado, em uma audiência pública, que o pré-sal
tem uma perspectiva de cinquenta ou setenta anos.
Eu ouvi aqui, de um geólogo, falando na Comissão
de Infraestrutura.
O que precisamos fazer? Primeiro, todas as matrizes precisam ser analisadas, estudadas e discutidas. Em
meu Estado – já falei várias vezes aqui –, na cidade de
Itacoatiara, uma cidade de 100 mil habitantes, nós temos
uma experiência de energia oriunda do manejo ﬂorestal,
funcionando com baixo impacto ambiental. A empresa
certiﬁca a madeira, e o resto da madeira é transformado
em energia para o dia a dia da cidade de Itacoatiara. É
o manejo ﬂorestal. Talvez seja o único projeto privado
funcionando, obedecendo a todas as regras de manejo
ﬂorestal, lá no meu Estado. Essa é uma experiência, ou
seja, energia oriunda da biomassa.
Então, nós temos que ser contra? Acho que não.
Temos que analisar o impacto, a importância social,
econômica e ambiental. É uma fonte de energia. A energia nuclear é uma outra fonte de energia. Pequenos
rios, médios, grandes... Como fazer isso, respeitando
culturas, os povos indígenas, os ribeirinhos?
Eu ouvi o pronunciamento de V. Exª. Eu tenho o
maior apreço por V. Exª, mas não basta dizer não. Nós
temos que dizer como ter energia, e energia para todos,
não pode ser só para o setor privado, só para o grande
empreendimento, mas energia para o dia a dia.
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Nós só teremos saneamento básico se houver
energia. Nós só teremos medicina, saúde pública, se
tivermos energia. Energia não só para os grandes centros urbanos, para as grandes cidades; eu quero energia
para as pequenas cidades, as pequenas comunidades,
as distâncias da Amazônia. Por que o cidadão que mora
lá no rio, lá no lago, lá na Transamazônica, nas vicinais, lá no Amapá, não pode ter energia? Tem que ter
energia, sim, e nós precisamos fazer esta discussão,
tirar lições das experiências dos anos 70, construções
feitas dentro de outro contexto político.
Hoje nós temos condições de travar um debate
com profundidade, mas nós não podemos abrir mão. A
energia nuclear é imprescindível para o Brasil, para o
nosso País. A energia da biomassa também, a energia
dos rios, dos lagos. O Brasil, com esta potencialidade
hídrica, abrir mão? Agora, nós temos que ter um padrão.
Vamos tirar as lições. Não podemos repetir Balbina. Não
podemos! Foi um erro fazer represamento de um rio em
uma verdadeira planície. Engoliu parte do território do
povo waimiri-atroari para beneﬁciar a mineração. Ou
seja, um País com a nossa população, de 190 milhões
de habitantes, com esta economia, com desigualdades
sociais, faltando energia inclusive para o cidadão simples, para o trabalhador... Precisamos ter a tranquilidade
de fazer uma discussão estratégica e termos a energia
eólica, diminuirmos a energia fóssil, do carvão. A energia no mundo é carvão, é petróleo. Então, precisamos
diminuir isso e trabalhar as alternativas.
Evidentemente, mudei um pouco meu pronunciamento por ouvir V. Exª, por quem tenho o maior respeito. Mas meu pronunciamento é no sentido de fazer
a defesa da energia nuclear.
Visitei Angra I e Angra II. É uma praia pequena, não
precisa muita coisa, e a competência da gestão da Eletronuclear, com segurança, mas produzindo energia.
O Brasil é uma referência hoje. Na realidade, o
mundo tem em torno de 400 usinas nucleares, e o Brasil, a Rússia e os Estados Unidos são os países que
possuem urânio. O Brasil tem a sexta reserva mundial
de urânio, ou seja, nós temos a matéria-prima, nós
podemos avançar com energia nuclear no sentido de
ajudar a economia nacional e ajudar a qualidade de
vida de todos os brasileiros.
Eu quero, neste ﬁnal de registro, falar da audiência que tivemos, da discussão que tivemos. Nós precisamos ampliar esta discussão, principalmente com a
participação da sociedade civil, e discutir as matrizes,
mas levando em consideração a qualidade de vida. Nós
não podemos deixar que a economia dite o modelo da
matriz energética do nosso País.
Agora, o Brasil precisa ampliar a sua liderança
na produção de energia limpa. Esse é um bom exem-
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plo. E eu não tenho nenhuma dúvida de que a energia
nuclear é um caminho que pode garantir a qualidade
de vida das pessoas e a universalização da energia
para todos os brasileiros.
É o registro que tinha a fazer nesta noite.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – Nossos cumprimentos ao Senador João Pedro pelo pronunciamento. Creio que a reﬂexão que faz V. Exª estimulará
o debate mais adequado, envolvendo todos os setores
da sociedade sobre a matriz energética brasileira e, sobretudo, sobre a construção de alternativas que atendam
ao interesse ambiental e ao interesse humano.
Eu creio que esse é o grande desaﬁo e o grande
investimento que precisa ser feito na busca de um padrão
adequado de produção de energia, sob as mais variadas
formas, para atender à necessidade do desenvolvimento, das condições de vida do povo brasileiro.
Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Sobre a mesa, ofício da Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. Pres. nº 288/09-CREDN
Brasília, 20 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Comunicação de posse do Presidente da
CREDN
Senhor Presidente,
1. Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que fui honrado por meus pares com a escolha
de meu nome para presidir a Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, ao lado dos Senhores Deputados Sebastião
Bala Rocha, 1º Vice-Presidente, Átila Lins, 2º Vice-Presidente; e Maria Lúcia Cardoso, 3º Vice-Presidente.
2. Na certeza de que trabalharemos em estreita
sintonia para o melhor desempenho legislativo, envio
meus cumprimentos.
Cordialmente, – Deputado Damião Feliciano,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – O
ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 477, DE 2009
Dispõe sobre a responsabilidade das
empresas que tenham em sua atividade a
venda e a instalação de vidros automotivos
pela destinação ﬁnal ou pela reciclagem
dos produtos inservíveis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Compete às empresas que tenham em sua
atividade a venda e a instalação de vidros automotivos a responsabilidade pela destinação ﬁnal ou pela
reciclagem dos produtos inservíveis.
§ 1º Constitui responsabilidade das empresas
citadas no caput as etapas de acondicionamento,
disponibilização para coleta, coleta, tratamento e disposição ﬁnal ambientalmente adequada dos vidros
automotivos.
§ 2º As empresas poderão, para os ﬁns desta Lei,
efetuar a destinação ﬁnal ou a reciclagem dos vidros
automotivos em instalações próprias ou mediante contratação de serviços especializados de terceiros.
§ 3º A contratação de serviços especializados de
terceiros para coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação ﬁnal ambientalmente adequada dos
vidros automotivos não isenta a responsabilidade das
empresas pelos danos que vierem a ser provocados.
§ 4º Somente cessará a responsabilidade das empresas quando os vidros automotivos forem reaproveitados em novos produtos, na forma de novos insumos,
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos.
§ 5º As empresas deverão comprovar, quando
solicitada, através de documento hábil, a destinação
que deram aos vidros automotivos.
Art. 2º Ficam expressamente proibidos:
I – o despejo de vidros automotivos juntamente
com o lixo doméstico, comercial e industrial;
II – o lançamento ou a disposição de vidros automotivos a céu aberto;
III – o lançamento ou a disposição de vidros automotivos em mananciais e em suas áreas de drenagem, cursos d’água, lagoas, praias, áreas de várzea,
terrenos baldios, cavidades subterrâneas, poços e
cacimbas;
IV – o lançamento ou a disposição de vidros automotivos em locais não adequados, em áreas urbanas ou rurais;
V – o armazenamento de vidros automotivos em
locais inadequados.
Art. 3º A ação ou omissão de pessoas físicas ou
jurídicas que importem inobservância aos preceitos
desta Lei e a seus regulamentos sujeitam os infratores
às sanções previstas em lei, em especial as dispostas
na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seus
decretos regulamentadores.

Quinta-feira 22

689

54037

Art. 4º As empresas descritas no art. 1º terão o
prazo de cento e vinte dias para se adaptar ao cumprimento desta Lei, contados a partir da data de sua
publicação.
Art. 5º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, no âmbito de suas competências, poderão
editar normas com o objetivo de conceder incentivos ﬁscais, ﬁnanceiros ou creditícios, respeitadas as limitações
da Lei de Responsabilidade Fiscal, para as indústrias e
entidades dedicadas à reutilização e ao tratamento de vidros automotivos.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Pesquisa do Instituto Autoglass Socioambiental
de Educação (IASE) revela que do total de 1,5 milhão
de pára-brisas quebrados no Brasil, anualmente, apenas 5% são reciclados. Não existe estimativa de tempo
para a decomposição do vidro, caso seja jogado na
natureza. Além disso, os vidros automotivos necessitam de tecnologia especíﬁca para separar os produtos
que entram em sua composição – vidro e plástico –, o
que diﬁculta a reciclagem do material.
Desse modo, é necessária uma legislação especíﬁca para regular o tratamento desses resíduos sólidos.
Devemos lembrar que o Poder Público, a população
e as empresas têm a obrigação de assegurar o meio
ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações
presentes e futuras, conforme o estabelecido no art. 225
da Constituição Federal. Portanto, essa medida vem ao
encontro de uma série de movimentos em prol do meio
ambiente que tem ocorrido em todo o mundo.
Pelas razões expostas, consideramos de elevada
importância a participação dos nobres parlamentares no
esforço para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2009. – Senador Gerson Camata
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998
Mensagem de veto
Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo
à última a decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados
e remetidos às Comissões competentes.
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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.
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
O Projeto vai à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, onde poderá 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.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA)
– Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 78, de
2009-CN, da Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul, concluindo favoravelmente ao Projeto de
Lei da Câmara nº 186, de 2009.
A matéria, nos termos do inciso V do § 1º do art.
91 do Regimento Interno, será apreciada pelas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional;
de Constituição, Justiça e Cidadania; e, nos termos
do art. 49, I, da referida Norma Interna, de Educação,
Cultura e Esporte, podendo receber emendas, perante
a primeira comissão, 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 184/09-GLPSDB
Brasília, 21 de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Indico o Excelentíssimo Senhor Senador Flávio
Arns para integrar a Comissão Temporária destinada a
“acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e
procedimentos referentes ao cumprimento das Metas de
Desenvolvimento do Milênio ﬁxadas pela Organização
das Nações Unidas – ONU, a serem alcançadas pelo
Governo brasileiro, podendo para tanto realizar audiências públicas e diligências externas, requerer informações, bem como outros atos que julgue necessários
para a consecução dos objetivos da Comissão”.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Vigílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA)
– Em relação ao Ofício lido, a Presidência designa o
Sr. Senador Flávio Arns, como suplente, para compor
a Comissão Temporária destinada a acompanhar as
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Metas de Desenvolvimento do Milênio, nos termos do
ofício que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício IA nº 156 – 2009
Brasília, 9 de julho de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Tendo em vista o transcurso do centenário de
criação do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas – DNOCS, e a aprovação, por esta Casa do
Requerimento nº 1.636, para realização de Sessão
Especial, solicitamos a Vossa Excelência a transformação da Sessão Especial do Senado Federal em
Sessão Solene do Congresso Nacional.
A proposição de uma Sessão Especial em comemoração ao centenário de criação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS,
serve-se, mormente, ao reconhecimento da meritória
atuação dessa instituição em favor das populações
do semiárido nordestino. Como foram apresentados
dois Requerimentos na Câmara dos Deputados de
números 4.682/2009, da Deputada Gorete Pereira, e
4.313/2009, do Deputado Eunício Oliveira, nada mais
justo que possamos realizar a Sessão no âmbito do
Congresso Nacional, reunindo as duas Casas Legislativas nessa homenagem.
Criado sob a sigla IOCS (Inspetoria de Obras
Contra as Secas) pelo Decreto nº 7.619/1909), o Dnocs
foi o primeiro órgão a enveredar-se sobre a problemática do semiárido. Signiﬁcantes obras de engenharia,
tais como açudes, estradas, pontes, portos, ferrovias,
hospitais, campos de pouso, redes de energia Elétrica e telegáﬁcas e usinas hidroelétricas são marcas
indeléveis dessa meritória atuação em uma região tão
castigada pelas secas.
Entre as ﬁnalidades do Dnocs, destaca-se o combate às secas e às inundações, fato esse expresso pelas
obras dos açudes de Orós, Banabuiú e Araras.
Também cabe destacar que o Dnocs executa
subsidiariamente, quando provocado pelo Governo
Federal, ações de saneamento básico, assistência às
populações atingidas por calamidades públicas e cooperação com os municípios.
Por todas essas ações e realizações de vital
importância para as populações do semiárido nordestino é que propomos esta justa homenagem em
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comemoração ao centenário do Dnocs, meritória instituição pública.
Nessa oportunidade renovamos ao Senhor Presidente, nossos protestos de consideração e apreço.
– Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – O
ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA)
– Os Srs. Senadores Gerson Camata e Romero Jucá
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o art.
210, inciso I e §2º, ambos do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, a medida chega com atraso considerável, mas é positiva sob todos os aspectos. O anúncio
de que a Polícia Federal está adotando o Programa
Fim de Linha, criado para diﬁcultar a entrada no País
de criminosos estrangeiros, que procuram aqui um
refúgio seguro, deve ser saudado como uma medida
providencial.
Com o programa, será possível interligar online
todos os aeroportos, portos e postos de fronteira do
País, além de cruzar informações sobre quem está ingressando ou deixando o Brasil com o cadastro nacional
da Polícia Federal e o banco de dados da Interpol, a
polícia internacional. Os agentes que controlam nossas
fronteiras serão obrigados a checar os dados de iden-
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tiﬁcação de quem entra e sai do País, confrontando-os
com os dados disponíveis no Fim de Linha.
O Programa Fim de Linha proporciona também
acesso ao sistema de cadastro da Interpol em que
estão os números e nomes dos titulares de todos os
passaportes perdidos ou roubados no mundo inteiro.
Será uma barreira contra os criminosos de outros países que vêm para o Brasil atraídos por sua imagem
de paraíso da impunidade.
Alguns dos casos mais famosos são os do maﬁoso italiano Tommaso Buscetta, do assaltante inglês
Ronald Biggs e do traﬁcante colombiano Juan Carlos
Abadía. Todos, e muitos outros, desembarcaram no
Brasil sem problemas, encorajados pela ausência de
controles rigorosos sobre a entrada de estrangeiros.
Fizeram uma escolha acertada na maioria dos casos,
pois muitos sequer chegaram a ser presos e devolvidos
aos países em que cometeram crimes, para prestar
contas à Justiça.
É possível citar dezenas de títulos de ﬁlmes e livros, recuando até os anos de 1940, em que criminosos
internacionais, acossados pela polícia de seus países,
escolhem o Brasil como destino, especialmente o Rio
de Janeiro. No cinema, ainda são comuns cenas em
que o bandido chega ao aeroporto e pede, no balcão
de uma companhia aérea, uma passagem para alguma
cidade brasileira. Contam-se pelo menos 60 deles, só
entre os produzidos na década de 1990.
Na vida real, as cidades preferidas pelos bandidos são metrópoles como o Rio e São Paulo e capitais
nordestinas, como Salvador, Recife e Fortaleza. Com
a entrada em operação do sistema, quem estiver sendo procurado pela Interpol, ou portar um passaporte
suspeito, poderá ser detido depois do cruzamento de
informações em tempo real.
Outro estereótipo de que o Brasil não consegue
se livrar é o de um dos países mais atraentes para a
prática do turismo sexual.
Graças a ele, aqui desembarcam acusados de
pedoﬁlia e interessados em recrutar mulheres para a
prática da prostituição em países europeus. O programa facilitará a tarefa de barrar acusados que tenham
seus nomes no ﬁchário da Interpol, e de monitorar
estrangeiros que já tenham cumprido pena em outros
países por tais tipos de crimes.
A Lista Vermelha de Criminosos Sexuais, montada pela Polícia Federal, e o acesso à Base de Dados
de Pornograﬁa Infantil – que auxilia na identiﬁcação de
foragidos condenados por pedoﬁlia, turismo sexual e
tráﬁco de pessoas – serão instrumentos decisivos para
evitar a entrada de indesejáveis.
Embora com um atraso de décadas, o sistema equipara o Brasil aos Estados Unidos e à União
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Européia em matéria de controle sobre a entrada de
criminosos. Talvez ainda demore para que os ﬁlmes
abandonem a concepção de que não há lugar melhor
que nosso território para abrigar criminosos internacionais. Também pode levar algum tempo para que
acusados de delitos sexuais entendam que é mais
conveniente manter distância das fronteiras brasileiras.
Mas o fato é que a adoção do programa constitui um
passo importante para melhorar a imagem do Brasil
no Exterior e afastar daqui os fugitivos da Justiça de
outros países.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Serviço Social da Indústria (Sesi) foi criado
no dia 1º de julho de 1946, inspirado nos princípios da
solidariedade social, como entidade de direito privado,
mantida e administrada pela indústria.
Nesses 63 anos de existência o Sesi nunca se
afastou de sua missão institucional de melhorar as
condições de vida do trabalhador da indústria e seus
familiares, com a prestação de serviços nas áreas de
saúde, educação, esporte, lazer, cultura, nutrição e
promoção da cidadania.
O que atualmente é apresentado como novidade
no mundo empresarial – a responsabilidade social e a
prestação de importantes serviços à comunidade – já
vem sendo praticado por nossos empresários desde
1946, quando da criação do Sesi, com a inspiração
e o estímulo de grandes líderes empresariais, como
Roberto Simonsen e Euvaldo Lodi.
Ao longo desses 63 anos, o Sesi tem formado empreendedores, cidadãos criativos, socialmente
responsáveis, com responsabilidade ambiental e tem
contribuído para a qualiﬁcação de nossos recursos
humanos.
Sabemos que a educação é o fator estratégico
mais importante para a elevação dos níveis de produção e produtividade da indústria moderna.
No mundo cada vez mais competitivo em que vivemos, a sobrevivência empresarial está fortemente
correlacionada com a inovação, a criatividade, a especialização, combinadas com recursos ﬁnanceiros e
capital social.
Para atender essa demanda a Confederação Nacional da Indústria (CNI) instituiu o programa “Educação
para a Nova Indústria”, com investimentos superiores
a 10 bilhões de reais.
O Sesi trabalha com a educação infantil, o ensino fundamental e educação de adultos, adotando
metodologias inovadoras oferece ensino qualiﬁcado
para os ﬁlhos dos trabalhadores na indústria e para
toda a comunidade.

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

O Sesi trabalha em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em um programa denominado Educação para a Nova Indústria, que
representa um desaﬁo para aumentar a oferta de oportunidades para a formação de proﬁssionais, de acordo
com o Mapa Estratégico da Indústria 2007-2015.
O Sesi tem como objetivos aliar educação, saúde,
cultura, lazer, esporte e qualidade vida, para garantir
ao trabalhador da indústria e à sua família cidadania,
dignidade e melhores condições de vida e trabalho que
contribua para nosso desenvolvimento econômico e
social, com respeito ao meio ambiente.
O Sesi investe permanentemente na educação,
formação e qualiﬁcação de crianças, jovens e adultos,
tendo como princípios diretores a ﬂexibilidade, a criatividade, o empreendedorismo e a inovação.
Devemos ressaltar alguns pontos que signiﬁcam
resultados importantes e concretos:
s  MATR¤CULAS EM EDUCAÀâO INFANTIL
s  MATR¤CULAS EM ENSINO FUNDAMENTAL
s  MATR¤CULAS EM %NSINO -£DIO
s  MATR¤CULAS EM EDUCAÀâO DO TRABALHO
s  MATR¤CULAS EM EDUCAÀâO CONTINUADA
presencial e a distância.
O jornal O Estado de São Paulo, edição de 01
de abril de 2008, publicou artigo do professor José
Pastore, um dos maiores especialistas nas áreas do
emprego e do ensino proﬁssional, em que ele aﬁrma:
“Acompanho o ensino proﬁssional no Brasil há quase
50 anos. Em 1960 realizei minha primeira pesquisa
sobre o SENAI e de lá para cá nunca parei de estudar
o assunto. Descobri que um dos mais preciosos ativos
do SENAI é o seu capital social.
O capital social é o conjunto de valores, atitudes,
hábitos e comportamentos que dão personalidade às
instituições. Entram aí o zelo, a disciplina, a organização, a pontualidade, a cordialidade, o respeito pelos
professores, o comprometimento, a responsabilidade,
o amor pelo bem-feito, a obsessão por aprender e o
vírus da curiosidade – tudo o que falta na maioria das
escolas públicas”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo
congratular-me com o Presidente da Confederação
Nacional da Indústria e Diretor do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria, Deputado Armando
Monteiro, por sua eﬁciente gestão à frente do Sesi.
O Relatório Anual 2008 do Sesi representa uma
prestação de contas das realizações sociais, conforme
os princípios de ética e transparência que norteiam
essa entidade de grande importância para nosso desenvolvimento industrial.
Os objetivos traçados no Mapa Estratégico do
Sistema Sesi e os resultados alcançados demonstram
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de maneira transparente o papel e o cumprimento da
missão de promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, nas áreas de educação,
saúde e lazer.
Compete ainda ao Sesi, como agente de serviço social da indústria, estimular a gestão socialmente
responsável da empresa industrial, com o objetivo de
o trabalhador receber serviços e benefícios necessários para um melhor desempenho, como proﬁssional
e como cidadão.
Gostaria de encerrar este meu pronunciamento com as palavras do Presidente da Confederação
Nacional da Indústria, Deputado Armando Monteiro
Neto: Após amplo debate na mídia, que culminou com
um acordo ﬁrmado entre o Sistema Indústria e o Governo Federal, através do Ministério da Educação, do
Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da
Fazenda, reforçaram-se signiﬁcativamente o papel do
SESI no campo educacional e o reconhecimento da
conveniência do modelo de governança sabiamente
instituído há mais de 60 anos para o SESI e outras
entidades do “Sistema S”.
Com esse acordo o Sesi irá ampliar a destinação
de sua receita líquida, para a criação de vagas gratuitas
de educação básica e continuada. Isso signiﬁca maior
acesso dos brasileiros à educação e cultura e a conﬁrmação da missão social da entidade, que foi criada
com forte apelo social e de solidariedade.
Desejo, neste momento, os melhores votos de
grandes realizações ao Presidente Armando Monteiro Neto e a toda a sua equipe de colaboradores, com
a certeza de que o Brasil continuará a receber muitos
benefícios dessa importante entidade que tanto tem
contribuído para nosso desenvolvimento econômico
e social.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE ( José Nery. PSOL – PA) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão ordinária, a realizarse 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 ﬁnancia-
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mento 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:
17.09.2009)
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).
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(Lido no Senado Federal no dia
13.10.2009)
Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de:
17.09.2009)
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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
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7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
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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 96A, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 96A, de 2003 (nº 277/2008, Substitutivo da
Câmara), que acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
para reduzir, anualmente, a partir do exercício
de 2009, o percentual da Desvinculação de
Receitas da União incidente sobre os recursos
destinados à manutenção e desenvolvimento
do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal; dá nova redação aos incisos
I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete
anos e ampliar a abrangência dos programas
suplementares para todas as etapas da educação básica; e dá nova redação ao § 4º do
art. 211, ao § 3º do art. 212 e ao caput do art.
214, acrescentando-lhe inciso VI.(DRU).
Parecer favorável, sob nº 1.756, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia.
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13
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.
14
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.
15
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.
16
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
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– 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.
17
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.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000,
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wanderval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para incluir, na categoria de
intérpretes ou executantes, os dubladores.
Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 1,
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos
Valadares, favorável; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
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19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (no 1.282/2003,
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Leitão), que acrescenta parágrafo ao art. 1.050
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil (dispensa a citação
pessoal do embargado para responder à petição inicial, exceto quando não houver constituído advogado).
Parecer sob no 1.570, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior,
favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, que apresenta.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 19, de 2005 (no 1.683/2003,
na Casa de origem, do Deputado Fernando
Gabeira), que dispõe sobre a criação do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas
Cagarras.
Pareceres sob nºs 1.571 e 1.572, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Patrícia Saboya, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relatora ad
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que
passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo).
21
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.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (no 4.127/2004,
na Casa de origem, do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame), que altera o art. 275 da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, incluindo como sujeitas
ao procedimento sumário as causas relativas
à revogação de doação.
Parecer favorável, sob no 1.573, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior.
23
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.
24
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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25
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.
26
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.
27
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.
28
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,
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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.
29
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.
30
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.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
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32
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.
33
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.
34
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.
35
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
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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.
36
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.
37
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
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– 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.
38
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.
39
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.
40
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).
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41
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.
42
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.
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.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 196, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 196, de 2008 (nº 34/2007,
na Casa de origem, do Deputado Cassio Taniguchi), que altera os arts. 32 e 33 da Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001, que dispõe
sobre o Estatuto da Cidade (incentivos para
construções ecologicamente sustentáveis).
Parecer sob nº 1.304, de 2009, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relatora: Senadora Marina Silva, favorável, com a Emenda nº
1-CMA, que apresenta.
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45
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.
46
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.
47
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.
48
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,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
49
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.
50
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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51
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.
52
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.
53
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.
54
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.
55
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.
56
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.
57
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.
58
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.
59
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.
60
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.
61
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.
62
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).
63
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).
64
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)
65
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).
66
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).
67
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).
68
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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69
REQUERIMENTO Nº 1.159, DE 2009

72
REQUERIMENTO Nº 1.234, 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).

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).

70
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).

73
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.
74
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.

71
REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009

75
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
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).

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.
76
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 Co-
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missões 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).
77
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).
78
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.
79
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 disposi-
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tivo de rastreamento por satélite nos veículos
automotores destinados ao transporte coletivo
interestadual).
80
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).
81
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).
82
REQUERIMENTO Nº 1.333, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.333, de 2009, do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2005,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 46 e
361, de 2003, que já se encontram apensados, por regularem a mesma matéria (tabela
do imposto de renda).
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 36
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
PTB - Osvaldo Sobrinho** (S)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Bloco-PT - Sadi Cassol* (S)
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

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

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

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

TITULARES

SUPLENTES

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)

(1)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(10,21)

(4,7)

(5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
(12,22)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)
Fátima Cleide (PT-RO)

1. João Pedro (PT-AM)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(19)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(2,6,20)

(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)

outubro de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 19

147

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.
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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.
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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.

outubro de 2009

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo gfg fgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgf Cavalcanti e outros Senhores Senad
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)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

(1)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

Notas:
1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
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).

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA - CCAI
(Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Deputado Severiano Alves
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

HENRIQUE EDUARDO ALVES
PMDB-RN

RENAN CALHEIROS
PMDB-AL

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

ANDRÉ DE PAULA
DEM-PE

RAIMUNDO COLOMBO
DEM-SC

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

SEVERIANO ALVES
PDT-BA

EDUARDO AZEREDO
PSDB-MG
(Atualizada em 07.05.2009)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: 3303-4561 e 3303- 5258
scop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/ccai
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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: Vago (2)
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)

(3,4)

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. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. 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
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4) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
(Requerimento nº 8, de 2009, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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.

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

160

segunda-feira 19

ORDEM DO DIA

outubro de 2009

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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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ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles
Instalação: 03/03/2009

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

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: Senador Romeu Tuma
RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES: Senador Marconi Perillo
RELATOR-PARCIAL - PROVAS: Senador Valter Pereira
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senadora Serys Slhessarenko
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Instalação: 20/05/2009

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

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

(34)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(28)

Inácio Arruda (PC DO B)

(37)

(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)

(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)

Pedro Simon (PMDB)

(66,69)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,15,55,60)

(54,59)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(64,71)

(53)

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)

(51)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(42)

(14,16,44)

5. Kátia Abreu (DEM)

Osvaldo Sobrinho (PTB)

(13,46,76,79)

6. José Agripino (DEM)

João Tenório (PSDB)

(23)

(18,45)

3. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

(42)

(52)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(5,50)
(22)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,26,74)

Arthur Virgílio (PSDB)

(23,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

(23)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

(25)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(43)

(43)
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1. Sérgio Zambiasi

(12,43)

2. Fernando Collor

(43)

(24,75)

(3,57)

167

168

segunda-feira 19

ORDEM DO DIA

outubro de 2009

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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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)
VAGO

1. VAGO

(3,18,34,71,81)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

2. César Borges (PR)

(36)

(35)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(26)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(30,78)

(28)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(33)

5. Ideli Salvatti (PT)

(27,76,77,78)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(32,60,62)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(32,58,65)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(29,31)

(32)
(32,63,64)

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

(48,68,72)

(9,51)

(6,55)

(54)

2. Romero Jucá (PMDB)

(56)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(52)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(57,80)

Mão Santa (PSC)

1. Lobão Filho (PMDB)

(53,74,80)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(50,75,79)

(49)

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

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(40)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,46)

Raimundo Colombo (DEM)
Flávio Arns (PSDB)

(21,43,84)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(39)

(20,66)

(25)

(7,11,59)

(44,70,73)

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

(22,67,85)

6. Expedito Júnior (PSDB)
7. Lúcia Vânia (PSDB)

(10,38)

(4,37)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(41)

(23,82)

(24,45,83)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,61)

PDT
João Durval

(19,47)

1. Cristovam Buarque

(17,69)

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, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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).
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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).
30. 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).
31. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
32. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
33. 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.
34. 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.
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 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.
37. 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.
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, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
41. 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.
42. 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.
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43. 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.
44. 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.
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 Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
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 Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. 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).
51. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. 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).
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, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. 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).
60. 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).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. 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).
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 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).
65. 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).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
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. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
73. 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.
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 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).
82. 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.
83. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
84. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).

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.

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

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

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) 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)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)
João Pedro (PT)

(1,15,16,30)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(38)

(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)

(62,63)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(58,65)

(57,64,86)

Gilvam Borges (PMDB)

(59,65)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(56,65)

4. Lobão Filho (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(2,65)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,55,67)

(60,69,78)

(5,66,76)
(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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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).

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

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

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

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (91)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

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

1. João Pedro (PT)

(34,81,90,92,94)

2. VAGO

(34)

4. José Nery (PSOL)

Inácio Arruda (PC DO B)
Sadi Cassol (PT)

(36,95)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(34)

(34,45,66)

Ideli Salvatti (PT)

(1,30)

(12,32)

(38)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(31)

(37,76,78,80,95)
(35,85,86,87)

6. João Ribeiro (PR)

(33,71)

7. Marina Silva (PV)

(33,80)

(33,67,94,96)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(64)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,63,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Gilvam Borges (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

(58)

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

(59)

(56)

(59)

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

(55)

(59,83,88)

(62)

(60)

VAGO

(5,9,53,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(57,65)

7. Lobão Filho (PMDB)

(15,17,54)

(61)

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

(4,47)

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

(40)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,41)

3. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Heráclito Fortes (DEM)

(42)

4. Efraim Morais (DEM)

José Agripino (DEM)

(13,44)

Adelmir Santana (DEM)

(48)

(50)

(11,46)
(52,77,82)

(43)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,49)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)

(2,51)

Alvaro Dias (PSDB)

(23)

7. Expedito Júnior (PSDB)

(29,69,75,84,89)

Flávio Arns (PSDB)

(24,93)

8. Marconi Perillo (PSDB)

(28)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(26,68,74,75)

(22)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(27)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(25)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,39)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(39)

PDT
Cristovam Buarque

(20)

Notas:
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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.
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, 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.
32. 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.
33. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
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. 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.
36. 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.
37. 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.
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, 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).
40. 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.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. 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.
43. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
45. 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).
46. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
53. 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).
54. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
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 Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. 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).
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).
91. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).

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

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

segunda-feira 19

191

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).

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

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

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

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

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

1. João Vicente Claudino (PTB)

Inácio Arruda (PC DO B)

2.

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

1. Gerson Camata (PMDB)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

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

1. Flávio Arns (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2.

Alvaro Dias (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

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

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Renato Casagrande (PSB)
Marina Silva (PV)
João Pedro (PT)

(26)

(7,26,43,45)

(22)

2. César Borges (PR)

(24)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(20)

João Ribeiro (PR)

1. Fátima Cleide (PT)

4. Delcídio Amaral (PT)

(23)

(25)

(21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(40,47)

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

(40)

1. Romero Jucá (PMDB)

(40)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,38)

3. Almeida Lima (PMDB)

(39)

(40)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(40)

(40)

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

(27)

(30)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(33)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

(31)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(34)

4. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(16)

(1,35)
(3,32)

(9,28,44,46)

(4,18)

7. Mário Couto (PSDB)

(14)
(17)

PTB
Gim Argello

(6,29)

1. Sérgio Zambiasi

(29)

PDT
Jefferson Praia

(8,12,36,42)

1. Cristovam Buarque

(13,37,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
18. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
26. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
30. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
33. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
34. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
35. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
36. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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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 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 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
Atualização: 16/10/2009

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

1. Marina Silva (PV)

César Borges (PR)

2. João Pedro (PT)

(3)

(4)

(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 )
Gilberto Goellner (DEM)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

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).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-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.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.
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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)
VAGO

1. João Pedro (PT)

(20,53,60,61)

Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)
VAGO

(20)

(20)

(3,23,48,49,57)

José Nery (PSOL)

(24)

(22)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,19,28)

4. Marina Silva (PV)

(19,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(19,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(40,44)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

2. Romero Jucá (PMDB)

(39)

3. Valter Pereira (PMDB)

(36,43)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

4. Mão Santa (PSC)

(33)

(35)

(38,56,58)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(10,12,37)

(34)

(41)

(42,55)

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

(2,27)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

1. Heráclito Fortes (DEM)

(25)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

(30,51,54)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(29)

4. Adelmir Santana (DEM)

(9,13,32)

Arthur Virgílio (PSDB)

(16)

5. Expedito Júnior (PSDB)

(18,47,59)

Cícero Lucena (PSDB)

(16)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(16)

(8,46)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(15)

1. Jefferson Praia

(14)

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).
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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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
15. 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).
16. 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).
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, 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.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
23. 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.
24. 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.
25. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
28. 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).
29. 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.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
32. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. 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).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
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).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).

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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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

(1,2)

2. VAGO

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

2. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO
Notas:
1. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
2. 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).
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.
**. Em 03.08.2009 foi à publicação o OF. Nº 086/09-CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 26, de 2009-CDH, cujo teor renomeia o
colegiado para Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo e Acompanhamento da Regularização Fundiária na Amazônia Legal.

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

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

segunda-feira 19

211

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. Aloizio Mercadante (PT)

(47)

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

2. Marina Silva (PV)

(46,73)

(44,68,85,88,89)

(40,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(39,72)

4. Magno Malta (PR)

(38)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(41)

5. Augusto Botelho (PT)

(42,54,70,86,87)

(45,75)

(22,43,49,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(64)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)
(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)

Efraim Morais (DEM)

(58)

(2)

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

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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)

(11,53)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,50)

3. José Agripino (DEM)

(18,29,56)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(57)

1. Adelmir Santana (DEM)

(23,27,55)

4. Romeu Tuma (PTB)

(52,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(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).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).

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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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
(2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

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

1. Tião Viana (PT)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

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

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

2. Paulo Paim (PT)

(17,34,59)

Fátima Cleide (PT)

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

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(17)

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

1. Marina Silva (PV)

(17)

4. VAGO

(18)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(21)

6. João Pedro (PT)

(22)

(25)

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

(20)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(50,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(49)

2. Lobão Filho (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PSC)

(8,10,11,46)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,53,71,74)

Valdir Raupp (PMDB)

(26,52)

3. Pedro Simon (PMDB)

(45)

5. VAGO

(54,58)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(47)

(3,6,48)

(44)

(43,63)

6. Almeida Lima (PMDB)

(51,60,64)

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

(36)

(29)

Heráclito Fortes (DEM)

(35)

Osvaldo Sobrinho (PTB)
Kátia Abreu (DEM)

(30,67,69)

(7,37)

Arthur Virgílio (PSDB)

(41,62,65)

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

3. Adelmir Santana (DEM)

(31)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(38)

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

João Tenório (PSDB)

(40,56)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

Fernando Collor

(1,32)

(14)
(15,57,65)

(14,61)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
(33)

(28)

(27)

(13)

(4)

1. Gim Argello

(33)

PDT
João Durval

(12)

1. Osmar Dias

(39)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
14. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
16. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
17. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
21. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
23. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
24. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
25. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
26. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
27. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
28. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
29. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
33. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
34. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
56. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
57. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
59. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
60. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC) (56,58)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
César Borges (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(23)

Serys Slhessarenko (PT)
José Nery (PSOL)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(7,26)

3. Tião Viana (PT)

(25)

4. VAGO

(27)

(24,50)

(24,54)

(24)

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

(33,43,55,57)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,44)

2. Pedro Simon (PMDB)

(45)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,42)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(46)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(48)

(47)

(41,49,51)

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

(38)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(29)

Marco Maciel (DEM)

(37)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

(36,52,53)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(34)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(30)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(19)

(21)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(22)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,13,17)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(35)

(9,12,32)

(6,14,31)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,39)

1. João Durval

(16,40)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
26. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
33. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
36. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
37. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
38. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
39. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
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47. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).

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

1. Paulo Paim (PT)

(17)

2. Fátima Cleide (PT)

(19,62)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(17)
(4,6,18)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(20,32,49)

(23,60,61,63,65)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(22,54)

(21,52)

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

(2,11,41,44,59)

(40,43)

1. Romero Jucá (PMDB)

(37,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(36,46)

4. Paulo Duque (PMDB)

(34,50)

(35,39)

(42,47)

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

(26)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(27)

(28)

1. Demóstenes Torres (DEM)

(31)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

Osvaldo Sobrinho (PTB)

(8,10,30,57,58)

4. José Agripino (DEM)

(25)

Expedito Júnior (PSDB)

(15,53,56,64)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,55)

6. João Tenório (PSDB)

(14)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(13,55)
(14)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(3,33)

2. Heráclito Fortes (DEM)

(12)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(29,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
20. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
22. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
23. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
36. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
37. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
47. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
48. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. Expedito Júnior (PSDB)

(6,7)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. VAGO

(5,8)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3)

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

3. VAGO

(4)

Marisa Serrano (PSDB)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
6. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).

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

1. Delcídio Amaral (PT)

(19)

Renato Casagrande (PSB)

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)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34)

2. Romero Jucá (PMDB)

(39)

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(37)

(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)
Cícero Lucena (PSDB)

(30)

(3,31)

(6,12,26)
(23)
(16)

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

(1)
(24)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(17,29)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(25)

(28)

(27)

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

(2)

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

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

MEMBROS
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira (MG)

(3)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
VAGO

(1)

PDT
Flávio Torres (CE)

(4)

PR
Expedito Júnior (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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