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Ata da 214ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 18 de novembro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Serys Slhessarenko e
dos Srs. Mão Santa e Osmar Dias
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e encerra-se às 21 horas e 19 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Piauí que passo a ler.
É lido o seguinte:
AL-P-(SGM) Nº 669
Teresina(PI), 21 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a esse Senado para seu
conhecimento e os ﬁns pertinentes, uma via original
da Resolução nº 424, de 7 de outubro de 2009, que
“Aprova a apresentação de proposta de emenda à
Constituição Federal”, da Assembleia Legislativa do
Estado do Piauí.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de especial consideração e elevado
apreço.
Deputado Themístocles Filho, Presidente.

NOVEMBRO
2009
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RESOLUÇÃO Nº 424, DE 7 DE OUTUBRO DE 2009
Aprova a apresentação de proposta
de emenda à Constituição Federal.
O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Piauí,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Piauí, nos termos do Regimento Interno, aprovou, e eu, em obediência ao disposto no referido Regimento, promulgo a seguinte
Resolução
Art. 1º Fica aprovada apresentação, ao Senado
Federal, da proposta de Emenda Constitucional constantes do Anexo Único desta Resolução, nos termos
e para os ﬁns do disposto no inciso III do art. 60 da
Constituição Federal.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da
data de sua publicação.
Palácio Petrônio Portella, Teresina (PI), 7 de outubro de 2009. _ Deputado Themístocles Filho, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs.
Senadores que o Senado Federal está convocado para
uma sessão especial a realizar-se amanhã, às 11 horas,
destinada a homenagear o Dia Nacional da Consciência Negra, bem como o Dia de Zumbi dos Palmares,
de acordo com o Requerimento nº 151, de 2009, do
Senador Paulo Paim e outros Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – 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 199, de
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2009 (nº 5.910/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que cria, no âmbito
do Conselho Nacional de Justiça, o Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas e dá outras providências.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto
vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados e ao Supremo Tribunal Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, pareceres que passo
a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que os Requerimentos nºs 1.278 e 1.279, de 2009,
tratam de voto de aplauso, sendo, portanto, matéria de
competência da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, nos termos do art. 222, § 1º, combinado
com o art. 101, inciso VII, do Regimento Interno.

NOVEMBRO
2009
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Nesse sentido, foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 2.086, de 2009, e 2.087, de 2009, da
referida Comissão, sobre os citados requerimentos,
que constarão da Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa ordinária, nos termos do art. 222, § 2º, da
referida Norma Interna.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.523, DE 2009
(Aditamento Ao Requerimento Nº 1.385, De 2009
Requeiro, em aditamento ao Requerimento nº
1.385 de 2009, com fulcro no art. 40, do RISF, seja alterado o período informado de licença de comparecimento das Sessões Deliberativas do Senado Federal,
que passa a ser de 12 a 18 de dezembro do corrente
ano, quando estarei em viagem, cumprindo agenda
oﬁcial como representante da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas do Senado Federal,
junto a Conferência Internacional das Mudanças Climáticas da ONU – COP 15, na cidade de Copenhague, Dinamarca.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009.
Senador Jefferson Praia – PDT-AM.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.524, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 55, inciso III, da
Constituição Federal, e do art. 40, § 1º, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, a necessária
autorização para participar da 3ª Etapa da Audiência
Pública da Comissão de Direitos Humanos do Mercosul, para elaboração do “Informe Anual sobre a Situação dos Direitos Humanos nos Estados Partes do
Mercosul”, na cidade de Assunção, Paraguai, no dia
23 de novembro de 2009.
Informo que estarei ausente do País no período
de 22 a 24 de novembro do corrente ano para participar do referido evento.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 2009. – Geraldo Mesquita Júnior, Senador (PMDB-AC).
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 519, DE 2009
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, para incluir novo critério de escolha dos
conselheiros tutelares.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O art. 133 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes
dispositivos:
“Art. 133. ..............................................
..............................................................
IV – ter concluído o ensino médio.
Parágrafo Único. Será dada prioridade,
no processo de escolha dos conselheiros, aos
candidatos com formação em áreas pertinentes
à atuação do Conselho Tutelar.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Em cada município, de acordo com o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), se constituirá uma
equipe composta por cinco pessoas idôneas, com idade
superior a vinte e um anos, que resida no município.
O Conselho é, portanto, um órgão extremamente
importante da municipalização do atendimento, pois se
trata de uma equipe (ou equipes, aﬁnal os municípios podem ter tantas quantas forem necessárias ou possíveis)
autônoma e independente, que cobrará dos responsáveis
pela efetivação dos direitos elencados no ECA.
Esse órgão poderá, entre outras ações, encaminhar, quando necessário, práticas de atos ilegais ou
criminosos à Justiça. Poderá, ainda, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço
social, previdência, trabalho e segurança; representar
junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustiﬁcado de suas deliberações; expedir
notiﬁcações; assessorar o Poder Executivo local na
elaboração da proposta orçamentária para planos e
programas de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente.
Assim, é importantíssimo que os conselheiros tenham experiência e conheçam a área da criança e do
adolescente, da família, da comunidade e/ou dos direitos
humanos, para atender casos de crianças ou adolescentes ameaçados ou violados em seus direitos e tomar as
providências adequadas para efetivar esses direitos.
Por essa razão, entendemos ser imprescindível
determinar um nível educacional mínimo e oferecer a
possibilidade de priorizar candidatos com formação
nas áreas de atuação do Conselho.
Dessa forma, em face da importância da matéria,
esperamos contar com o apoio dos senhores Parlamentares para sua aprovação.
Sala das sessões, – Senador Valter Pereira.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Vide texto compilado
Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
....................................................................................
TÍTULO V
Do Conselho Tutelar
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente
e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança
e do adolescente, deﬁnidos nesta Lei.
Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo,
um Conselho Tutelar composto de cinco membros,
eleitos pelos cidadãos locais para mandato de três
anos, permitida uma reeleição.
Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo,
um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três
anos, permitida uma recondução. (Redação dada pela
Lei nº 8.242, de 12.10.1991)
Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:
I - reconhecida idoneidade moral;
II - idade superior a vinte e um anos;
III - residir no município.
Art. 134. Lei municipal disporá sobre local, dia e
horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive
quanto a eventual remuneração de seus membros.
Parágrafo único. Constará da lei orçamentária
municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar.
Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará
prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento deﬁnitivo.
....................................................................................
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e, posteriormente, à
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo
à última a decisão terminativa.)

NOVEMBRO
2009
Novembro de 2009

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Solicito minha inscrição para falar
em nome do PDT, da Liderança do PDT.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Primeiro inscrito pela Liderança do PDT,
Senador Osmar Dias.
Eu também peço minha inscrição como primeira
inscrita para uma comunicação inadiável.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Queria saber
se estou na lista de inscrição; se não, me inscreva
como Líder do Partido Social Cristão. Logo após o Líder Osmar Dias.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Mão Santa não está na lista
dos inscritos.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu pediria a V.
Exª que me inscrevesse como Líder do Partido Social
Cristão, Partido de Deus e de seu ﬁlho, Jesus.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O senhor está inscrito pelo Partido Social
Cristão. É o segundo inscrito pela liderança.
Primeiro inscrito na ordem da lista das inscrições,
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Senadora Serys Slhessarenko, do
Mato Grosso, que tanto tem digniﬁcado o povo de seu
Estado e do Brasil, eu queria assinalar a presença, na
tribuna de honra, da professora Emília Freitas de Lima,
Pró-Reitora da Universidade Federal de São Carlos,
que veio aqui dialogar com os Senadores e Deputados
a respeito das necessidades da Universidade de São
Carlos, que tem tido um excelente desenvolvimento.
Seja bem-vinda.
Srª Presidente, eu havia preparado um pronunciamento a respeito do anúncio feito pelo Ministro
das Comunicações, Hélio Costa, que, em novembro
último, apresentou para consideração a proposta de
oferecer aparelhos celulares às famílias beneﬁciárias
do Programa Bolsa Família – em 2010, serão cerca
de 13 milhões de famílias, segundo estimativas do
Ministério do Desenvolvimento Social. De acordo com
aquela comunicação feita há cerca de duas semanas,
as famílias receberiam celulares com um crédito mensal de R$7,00.
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As empresas de telefonia móvel que forneceriam
os aparelhos e os créditos teriam, como contrapartida, a isenção da contribuição para o Fistel, Fundo de
Fiscalização das Comunicações, estimado em cerca
de R$2 bilhões.
Um aparelho celular, sem dúvida, é extremamente
útil para cada ser humano. Amplia sobremaneira sua
capacidade de se comunicar, auxilia nas necessidades
de trabalho e no acesso a informações importantes para
o desenvolvimento do conhecimento de cada pessoa.
Mas, será mesmo que o Governo deveria distribuir?
Não seria melhor aumentar a renda da família beneﬁciária do Bolsa Família ou a renda de cada pessoa,
como prevê a Lei nº 10.835, de 2004, que institui a
renda básica de cidadania?
Recordemos que os programas de transferência
de renda, em especial o Bolsa Família, foram precedidos de inúmeros programas de transferência de bens,
como o Programa de Leite, no Governo José Sarney,
a distribuição de cestas básicas, que caracterizou
inúmeros governos e o próprio início do Governo do
Presidente Lula, o Auxílio-gás, no Governo Fernando
Henrique Cardoso, o Cartão Alimentação, no início do
Governo Lula, e assim por diante.
Em outubro de 2003, o Governo do Presidente
Lula, por recomendação da equipe da qual participaram, dentre outros, a Srª Miriam Belchior, a Srª Ana
Fonseca e representantes dos Ministérios de Segurança Alimentar e Combate à Fome, do Ministério de Desenvolvimento Social e outros, naquela época, houve
uma reﬂexão a respeito e o Governo do Presidente Lula
resolveu, em outubro de 2003, racionalizar e uniﬁcar
os diversos programas de transferência de renda e de
bens, inclusive o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação,
que haviam sido criados no Governo Fernando Henrique Cardoso, no Programa Bolsa Família. Conﬁou-se
que cada família saberia melhor qual a sua necessidade mais premente e resolveu-se assegurar a cada
uma a liberdade de escolher no que gastar.
Foi muito instrutivo a propósito o episódio lembrado por Márcio Moreira Alves em O Globo – “A coragem
de sorrir”, em 4 de junho de 1995. Nós estávamos no
início da implantação do Programa de Renda Mínima
associado à educação –, quando chamou a atenção
a estranheza de assistentes sociais em Campinas ao
se depararem com uma senhora que havia gasto sua
primeira renda mínima numa dentadura. E ela então
respondeu: “Para mim, era a minha primeira necessidade, pois, até para arrumar um emprego, namorar,
eu queria ter o direito de voltar a mostrar a minha boca
e sorrir, porque ela costumava, por vezes, até a tapar
a sua boca porque não estava com os dentes em ordem. Então claro que esta senhora sabia melhor do
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que ninguém qual a sua primeira necessidade. Aí está
um exemplo muito interessante.
Eu formulei esta reﬂexão exatamente para que o
próprio Ministro Hélio Costa, juntamente com o Ministro
Patrus Ananias, do Desenvolvimento Social, responsável pelos programas de transferência de renda, em
especial o Bolsa Família, assim como o Peti e outros
mais, e os programas estabelecidos na Lei Orgânica da
Assistência Social e de prestação continuada, pudessem reﬂetir sobre essa experiência. Será que a distribuição de celulares aos beneﬁciários do Bolsa Família
seria a melhor coisa ou seria melhor que pudessem
as famílias beneﬁciárias terem um acréscimo no valor
do Bolsa Família e caminharmos na direção de um dia
termos a Renda Básica de Cidadania?
Mas hoje a imprensa informa que o Governo desistiu do Bolsa Celular. O Ministro das Comunicações
Hélio Costa desistiu de levar adiante o projeto que criaria o programa Bolsa Celular direcionado à população
de baixa renda. Quero dizer que quando aqui estiveram,
na Comissão de Infraestrutura, os professores Ricardo
Paes de Barros e Jorge Abrahão, ambos colaboradores do Ipea e estudiosos dos programas sociais, na
audiência pública de segunda-feira à noite, justamente
conversávamos sobre isso quando eu ﬁz a ponderação
aqui registrada e ambos disseram que, em princípio,
achavam positivo que houvesse liberdade de escolha
por parte das pessoas.
Bem, o Ministro Hélio Costa justiﬁcou o recuo em
relação à proposta da distribuição de celulares dizendo
que o programa estava sendo retirado das prioridades
do Governo porque teria sido mal interpretado. Também
aﬁrmou que não haverá dinheiro público para ﬁnanciar
a compra de aparelhos.
Disse ele que a proposta era de que as empresas dessem um aparelho e um crédito de R$7 por mês
para a pessoa usar. Elas, as empresas, que pediram,
e o Governo poderia aceitar ou não, a isenção do recolhimento para o Fistel –Fundo de Fiscalização para
as Telecomunicações. Isso seria sobre linhas que não
existem ainda. Então, não seria desoneração. Segundo o Ministro Hélio Costa, o Ministério vai deixar que
as empresas decidam se querem dar continuidade
ao projeto.
Bem, a proposta havia sido anunciada publicamente pelo Ministro, na semana passada, e apresentada pelo Presidente Lula, que não se opôs, em princípio. Mas, obviamente, deve ter havido uma reﬂexão
por parte da equipe, tanto do Ministério das Comunicações como do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no sentido de pensar melhor
a respeito desse assunto.
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Quero ainda assinalar, Srª Presidente, Senadora
Serys Slhessarenko, que aconteceu de fato, conforme
eu havia anunciado na última quinta-feira, a cerimônia
de sanção da primeira Lei Municipal da Renda Básica
de Cidadania, pelo Prefeito José Augusto Guarnieri
Pereira, de Santo Antônio do Pinhal, em uma cerimônia onde estavam presentes praticamente todos os
vereadores que aprovaram por consenso, por nove
a zero, a lei que institui a renda básica de cidadania,
que será instituída por etapas a critério do poder municipal, do fundo municipal, o que é muito importante
nesse Município de 7.036 habitantes, segundo censo
do IBGE em 2008, e onde há 53 pousadas, 1.200 leitos, 32 restaurantes, pequenos e médios produtores
e onde, inclusive, o Presidente do Conselho Municipal
de Turismo, o Presidente da Associação dos Agricultores, Fábio e Marcelo, professores da rede de ensino,
os professores Marina Nóbrega e Francisco Nóbrega,
que são sitiantes, além de pessoas dos mais diversos segmentos, a Presidente Raquel, da Câmara dos
Vereadores, enﬁm, todos estiveram na cerimônia da
Câmara, que não é tão grande e, por isso, o auditório estava completamente lotado, com pessoas em
pé, cerca de 80 pessoas ali compareceram; inclusive
esteve lá também, um pouco antes, o Presidente da
Associação Comercial.
Há, portanto, um clima de boa vontade muito
grande. Assim, eu acredito que, em breve, as pessoas entusiasmadas com essa ideia darão um exemplo
para que mais e mais Municípios venham também a
adotar a renda básica de cidadania, até que um dia
ela se torne nacional, conforme prevê a Lei nº 10.835,
de 8 de janeiro de 2004.
Coloco-me à disposição da Srª Presidente quando
avaliar que Cuiabá e todas as Cidades do Mato Grosso
queiram também seguir este exemplo. Assim, Senadora
Serys Slhessarenko, agradeço muito a oportunidade.
Vou, agora, ao Supremo Tribunal Federal acompanhar a importante decisão do Presidente Gilmar Mendes, bem como do Pleno do Supremo Tribunal Federal
a respeito do caso do italiano Cesare Battisti.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy.
Convido o Senador Mão Santa a assumir a Presidência para que eu use da palavra para uma comunicação inadiável.
A Sra. Serys Slhessarenko, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko,
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que representa o Partido dos Trabalhadores e as professoras do nosso Brasil.
V. Exª vai usar a palavra como...
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Regimentalmente, seriam cinco minutos, mas jamais
ousaria cortar a palavra de V. Exª.
Com a palavra V. Exª, Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Senador Mão Santa.
Srªs e Srs. Senadores, vamos falar rapidamente
de dois assuntos. O primeiro é a COP 15. É importante frisar o protagonismo do Brasil neste encontro, que
é o mais proeminente fórum de mudanças climáticas
desde Bretton Woods. Vamos discutir nossas propostas para formulação de um novo acordo sobre clima.
É o nosso pós-Kyoto. E o Brasil é protagonista, já que
é o primeiro país emergente a assumir suas metas no
tocante à redução das emissões de carbono.
Lamento muito, muito mesmo, Sr. Presidente, que
os Estados Unidos e a China venham se posicionado
da forma como estão, ou seja, dizendo que não terão
participação efetiva na COP15. Mas isso também não
nos tira a responsabilidade de continuar trabalhando
em busca de um acordo ideal no combate ao aquecimento global. Nós estamos fazendo a nossa parte. Já
levaremos a proposta de reduzir em 80% o desmatamento e entre 36% e 39% as emissões de carbono
até o ano de 2020. Quer dizer, a redução em 80% do
desmatamento e das emissões de carbono entre 36%
e 39% até 2020.
Essa é uma ação do Brasil da maior relevância.
Nosso dever é aguardar a posição dos países desenvolvidos que poluem há mais de duzentos anos. Acredito que, em algum momento, as grandes economias
vão aderir ao esforço global, dadas as circunstâncias
gerais e a união dos países emergentes nessa causa
necessária à sobrevivência do Planeta. É um sinal que
só reforça o grande avanço que temos alcançado em
relação a Kyoto.
Somos uma economia em desenvolvimento, mas
já fazemos parte dos países do G8+5. O importante é
que o Brasil não está esperando nenhum outro país
para tomar qualquer posição e já está assumindo um
papel de liderança no Planeta nessa questão das mudanças climáticas.
É aquela história que dizemos sempre: a natureza reage se a machucamos, se a comprometemos, se
desmatamos, se estragamos nossos rios. Se realmente
cometemos todos os atos contra a natureza, ela é fe-
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roz. Repetimos sempre e teremos sempre que repetir,
principalmente quanto aos fenômenos que mais nos
chocam: os tsunamis, os katrinas, os catarinas, que
são bem próximos da gente. A natureza, com certeza,
tem força para agir de forma até muito mais violenta
contra nós seres humanos, porque, a partir do momento que a violentamos, ela responde a essa violência
de forma extremamente grave, comprometendo a vida
no Planeta Terra.
Eu pessoalmente tenho o compromisso de contribuir, dando destaque à posição da Frente Parlamentar
Ambientalista, da qual faço parte, e também aos trabalhos do Senado Verde, como Presidente de honra
que sou dessa comissão, que vem fazendo um grande e signiﬁcativo trabalho, que tem de ser valorizado.
Vemos, no dia a dia, o grupo do Senado Verde cada
vez mais avançando, ampliando e aprofundando as
propostas que venham trazer contribuições signiﬁcativas para a mitigação e para a adaptação da questão
das emissões. Com certeza, o Senado da República,
tomando essas atitudes, auxiliado pelo Senado Verde,
poderá e deverá intervir, interferir e alertar outras instituições em nosso País e até fora dele para que tomem
as mesmas iniciativas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está tramitando, e ontem foi votado na CCJ da Câmara dos
Deputados, o Projeto nº 6.124/2005, que deﬁne o
crime de discriminação dos portadores do vírus de
imunodeﬁciência humana (HIV) e doentes de AIDS,
de minha autoria.
Nesta terça-feira, dia 17, ontem, como já se está
dizendo aqui, ele foi votado na CCJ da Câmara, onde
foi aprovado. Por ter sofrido alguma alteração, a matéria voltará a esta Casa. Desde já, tenho certeza de
que o Sr. Presidente da CCJ no Senado, o Senador
Demóstenes Torres, determinará celeridade em sua
tramitação nesta Casa.
No Senado Federal, esse PLS tramitou com o número 51/2003 e teve como relator na CCJ o Senador
Arthur Virgílio, com parecer pela sua aprovação. Trato
deste assunto, senhores e senhoras, porque esse PL
precisa urgentemente ser aprovado em socorro aos
portadores do vírus da imunodeﬁciência humana (HIV)
e doentes de Aids. Não custa lembrar que, pela Constituição Federal, os portadores do HIV, assim como todo
e qualquer cidadão brasileiro, tem obrigações e direitos
garantidos, tais como dignidade humana e acesso à
saúde pública. Por isso, estão amparados pela lei focada nos direitos da pessoa.
Gostei muito, senhores e senhoras, da observação do Prof. José Afonso da Silva ao se referir a este
assunto, dizendo que “dignidade acompanha o homem
até sua morte. Por ser da essência da natureza hu-
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mana, é que ela não admite discriminação alguma e
não estará assegurada se o indivíduo for humilhado,
discriminado, perseguido ou depreciado.”
A Constituição Federal dispõe que: “Constituem
objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil: Promover o bem de todos, sem preconceito de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” – art.3º, IV.”
Qualquer discriminação é odiosa. É um tratamento
injusto que recebem, neste caso, as pessoas portadoras de HIV, constituindo sempre uma ameaça ao direito
inalienável de viver dignamente. Na maioria das vezes,
esses cidadãos, assim como suas famílias, amigos e
pessoas do convívio diário, são alvo de estigmatização
capaz de acarretar danos irreversíveis.
Seria um verdadeiro presente de ﬁnal de ano, se
este meu Projeto fosse, de forma expedita, aprovado
e sancionado ainda este ano.
Precisamos resolver esta questão. O Parlamento brasileiro precisa enfrentar esse assunto deﬁnitivamente, impondo regras claras e penas que punam
pessoas inescrupulosas que insistem em desrespeitar
o ser humano.
A partir da aprovação deste meu projeto e sancionado pelo Presidente Lula, esta prática constituirá
crime punível com reclusão de um a quatro anos e
multa às seguintes condutas discriminatórias contra o
portador de HIV e o doente de Aids, em razão da sua
condição de portador ou de doente:
I – recusar, procrastinar, cancelar ou segregar a inscrição ou impedir que permaneça
como aluno em creche ou estabelecimento
de ensino de qualquer curso ou grau, público
ou privado;
II – negar emprego ou trabalho;
III – exonerar ou demitir de seu cargo
ou emprego;
IV – segregar no ambiente de trabalho
ou escolar;
V – divulgar a condição do portador do
HIV ou de doente de AIDS, com intuito de
ofender-lhe a dignidade;
VI – recusar ou retardar atendimento
de saúde.
Penso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
telespectadores da TV Senado, que a simples descoberta, por qualquer ser humano, de sua condição de
portador do vírus do HIV já é extremamente dolorosa.
Mas essa dor é potencializada se tal descoberta se
dá por ocasião de exames de rotina, feitos muitas vezes por força da gravidez da pessoa infectada, dada
a perspectiva de que também o bebê que está por vir
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seja contaminado pela doença. Aí acontece invariavelmente a demissão da empregada, dessas pessoas que
quase sempre ignoravam sua condição. Existe maldade
maior do que essa, Sr. Presidente, do que esse tipo
de discriminação?
Porém, felizmente tem gente importante que não
aceita essa prática. Vejam que decisão inteligente a da
Ministra Nancy, de São Paulo, em um caso que preﬁro
preservar o envolvido.
Disse a Ministra Nancy:
Demitir a empregada com fundamento
implícito no fato de ela ser portadora do vírus
é circunstância que provoca lesão a seu patrimônio moral.
O fato de tal demissão ter ocorrido pouco
após o nascimento de seu ﬁlho, também infectado, torna a situação particularmente cruel. A
toda as aﬂições decorrentes da própria constatação de contágio, somam-se a indignação
pela perda do emprego e, sobretudo, o desespero quanto ao futuro do seu ﬁlho, que com ela
conta para crescer e combater a enfermidade
que, sem culpa, contraiu.
Este foi o entendimento do STJ/SP, da brilhante
e sensível Nancy Andrighi, 3ª Turma, cujo julgamento
se deu em 21 de agosto de 2008.
É importante identiﬁcar as diversas formas de
discriminação com vista a eliminá-las, ajudando, com
isso, a respeitar, cumprir e proteger os direitos humanos.
A não discriminação foi reconhecida como um direito
humano fundamental, que é essencial para assegurar
o seu desenvolvimento, bem-estar e dignidade. Assim,
toda forma de discriminação deve ser combatida. Essa
é a tendência mundial consagrada por uma série de
instrumentos jurídicos internacionais existentes, incluindo a Declaração Universal dos Direitos.
Mas devo alertar que, ao mesmo tempo em que
defendo os direitos dos portadores da Aids, alerto
também para sua prevenção. Não descuidem um só
segundo, façam sexo com segurança. É preciso preservar sua companheira, mãe de seus ﬁlhos, as pessoas que você ama.
Em meu Estado, o número de mortes por Aids
aumentou nos últimos seis anos (são dados de 2007).
Em 2000, 114 pessoas morreram em decorrência da
doença. No ano passado, a quantidade chegou a 172.
Em sete anos, a incidência aumentou em 58%. Esses
dados fazem parte do Boletim Epidemiológico 2007 e
já foram superados, com certeza.
São muitas pessoas, são muitas famílias que
sofrem com esse tipo de problema. Por isso, conclamamos mais uma vez: é preciso preservar, é preciso
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realmente tomar cuidado com seus ﬁlhos, com suas
companheiras, com as pessoas que você ama.
Por ﬁm, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
agradeço, pela sensibilidade, ao Senador Arthur Virgílio, que foi o relator do projeto de nossa autoria na
CCJ do Senado. No seu relatório, ele aﬁrmou:
As razões que motivaram a Senadora
Serys Slhessarenko são louváveis. Não se
pode admitir, num Estado democrático de direito, preconceito contra qualquer grupo, de
qualquer natureza. No caso, o projeto é conveniente e oportuno por tipiﬁcar condutas discriminatórias praticadas contra o portador do
HIV e o doente de Aids, que já são estigmatizados, dada a vinculação indevida entre seu
comportamento e a contração da moléstia,
feita no início dos anos 80”.
Muitas vezes, senhoras e senhores, as pessoas
são contaminadas de forma absolutamente independente da vontade delas, por uma transfusão de sangue
ou por outro motivo. E a discriminação, em qualquer
situação que seja – só citei aqui um exemplo – é absolutamente condenável. A intolerância na nossa sociedade não pode ter espaço.
Há dias, vimos aquela moça ser humilhada na
universidade. Isso é um ato de intolerância. Por uma
saia curta... Há tantas pessoas, inclusive muito próximas a nós, pessoas de procedimentos na sociedade
os mais dignos que se vestem da forma como desejam
ou querem e ninguém as condena... No entanto, essa
moça foi violentamente humilhada. E ato de intolerância é inconcebível em qualquer situação.
Aqui temos um projeto, de nossa autoria, que
pune qualquer espécie de discriminação. Pensamos
que isso não existe, mas sei de pessoas que, há pouco
tempo, ao constatarem estar portando o vírus do HIV,
foram demitidas. É claro que retornaram ao trabalho,
porque é um ato absurdo, juridicamente, totalmente
improcedente. Também sei de mães que, por serem
portadoras do vírus, são denunciadas e não podem
levar seus ﬁlhos, pequeninos ﬁlhos, para a creche. Há
reclamações nesse sentido. Também recebemos denúncias de que, num Estado tal – não citarei o Estado
–, estava sendo exigido que fosse apresentada, no ato
de inscrição para o concurso da Polícia, a prova de que
a pessoa não é portadora do vírus HIV. Dá licença! Ato
de discriminação dessa envergadura em nosso País
não tem lugar, não tem espaço. Isso é intolerância! E a
intolerância, para mim, é a porta de entrada para qualquer atitude fascista e é necessário que a gente diga
“não” a qualquer atitude fascista, sempre e de forma
muito determinada.
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Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essa foi a Senadora Serys Slhessarenko, mostrando
suas preocupações quanto à intolerância.
Senador Osmar Dias, este País tem 509 anos
e nós estamos na sétima Constituição. Então, os que
nos antecederam tiveram muitas luzes. E nós temos de
obedecer às leis boas e justas que foram feitas.
E, no Título II, dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I, art. 5º, diz:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito á vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos:
[...]
III – Ninguém será submetido à tortura
nem a tratamento desumano e degradante.
[...]
X – São invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Então, nós temos de obedecer à Constituição,
aquela que Ulysses Guimarães beijou em 5 de outubro de 1988.
Convidamos para usar da palavra, como Líder, o
Senador Osmar Dias, do PDT pelo Estado do Paraná
e, sem dúvida nenhuma, um dos maiores líderes da
democracia brasileira.
V. Exª, regimentalmente, teria direito a cinco minutos, mas jamais ousarei cortar a palavra deste extraordinário Líder que engrandece o Congresso Nacional.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão
Santa, Srs. Senadores, a gente se emociona quando
fala para um plenário tão cheio assim.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Senado da República se atualizou: V. Exª está falando
para o Brasil todo, através de uma televisão, de um sistema de televisão dos mais bem acreditados no País,
de uma rádio FM e AM ondas curtas e será transmitido
pela Voz do Brasil e pelos nossos jornais.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – E aí está nossa comunicação real: rádio, televisão, jornais. E tem a
Internet. E é sobre isso o que eu quero falar. Quero falar
sobre a diferença do mundo real que é noticiado pelo
rádio, que, aliás, me ajuda a divulgar o meu trabalho
aqui, assim como a televisão, pela TV Senado, porque
a gente não tem muito espaço para falar na televisão
no meu Estado. Mas não estou reclamando, não; estou

Quinta-feira 19

31

60171

apenas registrando. Além desses, há a Internet, que é
muitas vezes usada para prestar serviços e que está
muito longe do mundo real.
Senador Mão Santa, sei que V. Exª anda pelo
Brasil inteiro e, com toda certeza, não existe um Município do Estado do Piauí que V. Exª não conheça.
Assim sou eu: não há um Município do Paraná que eu
não conheça. Aliás, não há uma comunidade do Estado do Paraná que eu não conheça. Eu ando muito,
ando muito de carro, e posso observar o meu Estado,
as suas mudanças, as diferenças que existem entre as
regiões e vou a pequenas comunidades. As pessoas
perguntam por que o Senador vai a um lugar onde vivem doze famílias. Eu ﬁz isso. Na quinta-feira passada,
fui à comunidade de Fátima, que ﬁca perto do Município de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, numa ilha
chamada Superagui. Lá vivem doze famílias.
Fui lá para conhecer a história de uma pessoa,
porque essa história tem a ver com uma palavra que eu
cultivo muito, que é compromisso. Quando as pessoas
assumem um compromisso, elas têm que cumpri-lo. Eu
fui lá conhecer a história de uma professora chamada
Isolina, Senador Mão Santa, que, todos os dias, apesar
de estar aposentada, atravessa um canal, no mar, de
barco, para ir até à comunidade de Fátima – isso leva
uma ou duas horas, dependendo de como está o mar
– para dar aula para três crianças. Eu fui lá para saber
por que ela se empenha tanto para ensinar para três
crianças: uma tem idade já para o quarto ano, outra tem
idade para o terceiro e a outra, para o segundo.
Em uma salinha de uma casa, ela dá aula para
essas crianças. E ela estava muito feliz dizendo que
agora também os adultos vão querer receber as aulas.
Eu perguntei por que ela faz aquilo. Aquilo que parece
um sacrifício para algumas pessoas é, para ela, um
grande prazer.
A Dona Isolina vai lá porque ela, como professora
pública, mesmo ganhando um salário mínimo em relação ao que ela fez durante a vida, um salário inferior
muitas vezes ao que ela recebeu por prestar serviços
à sociedade, ela disse: eu consegui estudar três ﬁlhos
meus na universidade, morando aqui na ilha, morando
aqui, eu consegui, dando aula, e eu preciso retribuir
isso à sociedade, que me proporcionou essa alegria
de ver três ﬁlhos meus estudando.
E eu perguntei: mas o que é que a senhora ensina?
A primeira coisa que eu ensino é cantar o Hino
Nacional. Chego cedo, atraco o meu barco, desço, os
alunos, perﬁlados, cantam o Hino Nacional. Mas perﬁlados em três; é uma ﬁla pequenininha, numa pequena
ilha, e os alunos também pequenos, todos crianças,
cantando o Hino Nacional.
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Depois, eu ensino o que é ser cidadão. Eu ensino
Aritmética, Português, Geograﬁa, tudo, mas a minha
aula não ﬁca só nisso, porque eles têm que aprender
direitos e deveres de cidadãos. Cidadania é o que ela
vai lá oferecer àquela gente.
Dona Isolina me emocionou, a sua história, porque ela realmente tem um compromisso com o futuro
da nossa gente. Ela tem um compromisso que é um
exemplo, um exemplo para quem ainda não aprendeu
que precisa cumprir compromisso. Ela dá esse exemplo: cumprir compromisso com a sociedade. Ela está
lá cumprindo.
E aí eu disse a ela: a senhora tem algum pedido
para me fazer? Ela falou: tenho sim, se o senhor um
dia for governador deste Estado, faça uma escola, uma
sala de aula só, para mim está bom, aqui na ilha. Uma
sala de aula é o que ela pediu, não para ela; para as
pessoas que vivem ali.
Eu saí de lá, Senador Mão Santa, pensando o
seguinte: por que todas as pessoas não são assim?
Por que todas as pessoas não cumprem o seu compromisso e não se dedicam à sociedade, para construir
uma sociedade melhor?
E fui para Nova Aliança do Ivaí, o menor Município do Estado do Paraná; 1.377 habitantes tem
aquele Município. Mas eu fui lá, seguindo o exemplo
da dona Isolina, para dizer às pessoas que vivem em
Nova Aliança do Ivaí que, para mim, Nova Aliança do
Ivaí e Curitiba, que é a maior cidade do Paraná, os
cidadãos que vivem nas duas cidades têm direitos
iguais. O cidadão que vive em Nova Aliança do Ivaí ou
o cidadão que vive em Curitiba devem ter do Estado
a mesma atenção, porque têm os mesmos direitos.
Pagam impostos e, por isso, têm os mesmos direitos
e são cidadãos.
De lá fomos para Paravanaí; depois, para Umuarama, para ouvir a comunidade de cada cidade, de
cada região, sobre aquilo que eles pensam ser mais
importante para construir uma região melhor para todos, um Estado melhor para todos.
Falei aqui ontem do conﬂito que pode ocorrer entre moradores daquela região e alguns índios Xetá. E
não vou entrar mais neste assunto porque ontem já o
esgotei. Mas lá, Senador Mão Santa, as pessoas me
disseram: nós não queremos que o governo do Estado
ou que alguém venha aqui para dizer que é candidato
a Governador, prometendo coisas que não vai cumprir depois. O que nós queremos é compromisso. E
as pessoas querem compromisso porque sabem que
compromisso deve ser cumprido. Palavra dada deve
ser cumprida.
E lá fomos nós, então, ouvir a população. O que
eles querem? Querem um hospital regional em Umua-
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rama e região. Não há como não assumir compromissos com uma região que proporciona tanto ao Estado
produzindo alimentos, já é o segundo polo moveleiro
do Paraná, e precisa desse compromisso. As pessoas
que estão lá têm os mesmos direitos das que vivem
em outras regiões. E elas precisam de um hospital regional, junto com o curso de Medicina da universidade estadual, que lá tem um braço. Se nós juntarmos
isso, nós vamos proporcionar um atendimento à região
muito melhor. Curso de Medicina com estudantes de
Medicina fazendo estágio no hospital regional, e o
hospital regional se transformando, portanto, no hospital universitário.
Lá em Umuarama eu ouvi também que há necessidade de mais segurança. É uma cidade perto
da fronteira. E eu vejo que o Exército Brasileiro deve
cumprir a sua missão de uma forma mais efetiva, lá na
fronteira, fortalecendo a guarda da fronteira, porque o
grande problema hoje é o ingresso das drogas e das
armas. Se nós temos esse problema, não há como
fazer de forma diferente. Polícia Federal e Exército
devem fortalecer a fronteira, guardar mais a fronteira; e até a Polícia Militar deve ter o batalhão especial,
que já foi implantado pelo atual Governo e que precisa ser ampliado, com pessoas qualiﬁcadas, treinadas
para exercer aquela missão na fronteira. Aumento de
efetivo, tudo bem.
Deve-se aumentar o efetivo também na região
de Umuarama, mas creio que o prefeito Moacir, de
Umuarama, junto com o Deputado Fernando Scanavaca, estão dando um exemplo que pode ser seguido
por todos os Municípios do Paraná e estará no nosso
projeto. No projeto prioritário ao Estado do Paraná estará a educação em tempo integral. A escola em tempo
integral é uma bandeira do nosso Partido e vai ser uma
realidade no nosso Estado, um dia, se Deus quiser.
Eu acredito, também, que, quando viajo pelo
Estado, eu tenho a oportunidade de ver como anda o
processo de exploração da nossa principal atividade,
que é a agricultura. E vi que, naquela região noroeste,
como em todas as regiões, nós não podemos admitir
que tenha sido interrompido um trabalho que ﬁzemos,
quando fui Secretário de Agricultura, de preservação
dos recursos naturais; de recuperação do solo, das microbacias, preservando o solo, preservando a água.
E pensei que é possível, Senador Mão Santa, a
gente compensar aqueles produtores que preservam
uma mina d’água, uma fonte d’água em sua propriedade, porque a água que eles estão preservando não
é para eles e para a família deles; é para o futuro, para
as famílias que virão, para as famílias que vivem na
cidade.
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Eu, às vezes, ﬁco muito triste e decepcionado
quando vejo algumas pessoas que, exercendo cargos
públicos, dizem que a obrigação de preservar é só daquele produtor. Não. A obrigação de preservar o meio
ambiente é de toda a sociedade, inclusive do Poder
Público, que, muitas vezes, joga esgoto sem tratar no
rio. E V. Exª, como médico, sabe qual o problema que
isso traz, as consequências disso. E esse esgoto jogado no rio sem tratamento vai contaminando os rios,
poluindo as águas, que não podem mais ser servidas
para os animais e muito menos para o ser humano.
Então, se nós queremos o meio ambiente preservado, é preciso fazer o tratamento do esgoto que
hoje está sendo jogado sem esse tratamento. E é um
percentual alto, porque não é possível condenar um
produtor se ele fez a mata ciliar e se, dentro dessa mata
ciliar, corre um rio podre, poluído pelos esgotos que
saem dos centros urbanos, que precisam ter responsabilidade também na preservação do meio ambiente
e dos recursos naturais.
Senador Mão Santa, há mais de 30 anos eu
ando no meu Estado, todos os ﬁnais de semana, percorrendo as regiões, mas cada vez que vou aprendo
mais. Eu aprendo que aqueles jovens que têm oportunidades prosperam. O exemplo de um jovem com
quem conversei, que começou devagarinho. Ele, trabalhador, de repente, instalou uma empresa, e essa
pequena empresa contratou um funcionário, dois e
hoje tem 22 funcionários, já está exportando. E ele me
disse: nós vamos dobrar as exportações no próximo
ano. Para ele, não houve crise; houve trabalho, competência, visão de futuro de instalar um negócio que
lhe deu prosperidade e possibilidade de dar emprego
a outras pessoas.
E aí uma coisa que me deixou sensibilizado. Em
Umuarama, as pessoas me disseram: nós temos que
formar, qualiﬁcar os jovens. O ensino médio deveria
ser todo técnico. Não sendo, deve ter núcleos de capacitação, proﬁssionalização no Estado, porque, muitas
vezes, o problema do desemprego não reside mais na
falta de vagas, mas, sim, na falta de qualiﬁcação dos
jovens. Se nós dermos oportunidade aos jovens de
se qualiﬁcar, se nós dermos oportunidade aos jovens
de se especializar numa proﬁssão, eles vão prosperar
e não vão pensar em se desviar pelo caminho torto
da droga, da criminalidade, da violência, que hoje é a
grande preocupação da sociedade brasileira.
Então, Sr. Presidente, para mim, tem sido um
aprendizado, para mim tem sido uma lição de vida,
todos os dias dos ﬁnais de semana, poder conversar
com comunidades, muitas vezes distantes dos centros urbanos, mas lá uma pessoa humilde me dá uma
idéia que, às vezes, pode se transformar num projeto.
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Estamos conversando e ouvindo muito a população.
A sabedoria da população tem que ser utilizada pelo
homem público, Sr. Presidente, porque a gente não
está aqui para representar interesses de grupos. Muitas vezes as pessoas se candidatam até porque estão
atendendo a interesses de meia dúzia de pessoas, que
querem usar aquele eleito para tirar proveito daquele
cargo para o qual se elegeu. Não fomos eleitos para
representar grupos; fomos eleitos para representar a
sociedade. E seja qual for o cargo para o qual venhamos a ser eleitos, temos que atender aos interesses de
toda a população, indiferentemente do segmento que
representa, indiferentemente da classe social a qual
pertença. Temos que respeitar toda a sociedade.
Sr. Presidente, meu Estado é agrícola. Sou agrônomo, pertenço à classe dos produtores rurais. Tenho
muito orgulho disso, mas tenho muito orgulho do meu
Estado, que é privilegiado: temos mar, temos portos,
temos solo fértil, temos um clima diferente em cada
região, temos uma gente trabalhadora, temos até calcário para melhorar a qualidade do nosso solo, temos
água sobre o solo, temos água embaixo do solo com
o aquífero Guarani, com o aquífero Karst, temos uma
riqueza imensa.
Vou repetir o que disse meu companheiro Zezão,
de São Luiz, um distrito lá de Londrina. Ele disse assim:
“O Paraná é um orgulho para mim; o Paraná é um orgulho para todos nós. Esse Estado bem administrado
aguenta a Nação.”
E tenho um sonho, Sr. Presidente, de que o Paraná possa arrancar de todas essas riquezas potencial turístico.
V. Exª já foi a Foz do Iguaçu; viu a beleza que é
lá. V. Exª já deve ter ido a Vila Velha; viu a beleza que
é lá: o Canyon Guartelá; o nosso litoral; o turismo rural,
que cresce, tirando daí serviços, renda.
Sr. Presidente, isso dá uma conﬁança imensa
no futuro do meu Estado, uma conﬁança imensa em
acreditar que a gente que construiu esse Estado até
agora vai continuar construindo um Estado cada vez
melhor.
Tenho muito orgulho, Sr. Presidente, de representar o nosso Paraná aqui, no Senado Federal. Um Estado
especial. Para mim, o melhor Estado do País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Osmar Dias, farei a leitura do Expediente,
mas gostaria que V. Exª assumisse a Presidência para
que eu pudesse também falar, com igual orgulho, do
nosso Piauí.
Mas, Senador, existe no Senado o Diploma Mulher
Cidadã Bertha Lutz, e quanto àquela professorinha da
ilha, acho que ninguém digniﬁca tanto a presença da
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mulher como ela: a mulher professora, a mulher que
cumpre o dever, a mulher que tem entusiasmo.
Consultei nossa Secretária Executiva, Drª Cláudia
Lyra, e ela disse que ainda há tempo para inscrição. O
prazo vai até 1º de dezembro.
Como é o nome da Professora?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Dª Isolina.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Dª Isolina.
Acho que ninguém mais do que ela merece a medalha Cidadã Bertha Lutz, que foi instituída desde março
de 2008 para aquelas que são indicadas com base em
um curriculum vitae. E ela deve ser agraciada.

NOVEMBRO
2009
Novembro de 2009

Então, acho que está na hora de prestar uma homenagem a essa mulher anônima, cumpridora de seus
deveres e que representa com grandeza as professoras. A classe dos professores, que a sociedade não
homenageia – nem os médicos, nem os agrônomos,
nem os Presidentes da República, nem os banqueiros,
nem os mestres –, só se iguala a Cristo.
Então, vamos torcer para trazer o nome dela. Isso
vai dar uma simbologia muito grande e valorizar a mulher heroica que V. Exª tão bem descreveu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, o Projeto de Lei da Câmara nº 286, de 2009, que acaba de
ser lido, será apreciado pelas Comissões de Assuntos
Sociais e de Assuntos Econômicos, podendo receber
emendas, perante a primeira comissão, pelo prazo de
cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, do Regimento Interno, cabendo à Comissão de Assuntos
Econômicos a apreciação terminativa, nos termos do
art. 49, I, da referida Norma Interna.
Os Projetos de Lei da Câmara nºs 287 a 293,
de 2009, vão, nos termos do art. 91, § 1º, IV, à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa, onde poderão receber emendas pelo prazo
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores
que a página inicial do Senado na Internet oferece mais
um serviço: estão facilmente disponíveis a todos os cidadãos pela Internet as íntegras das atuais Ordens do
Dia do Plenário e seus resultados, bem como pautas
semanais das Comissões Permanentes e respectivos
resultados.
Todos os documentos apontam para os textos de
cada matéria, permitindo o acesso rápido à integra das
proposições, às emendas apresentadas, aos relatórios
e aos pareceres.
Além disso, as pautas e os resultados anteriores
poderão ser consultados, para pesquisa, no portal de
Atividades Legislativas.
Esta é mais uma ação da Política de Gestão do
Processo Legislativo Eletrônico, instituída pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2009, que busca garantir à sociedade o
acesso integral aos documentos e registros do Processo Legislativo no Senado Federal, assegurando maior
transparência nos trabalhos da Casa.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) –
Antes de anunciar a palavra do Senador Mão Santa,
gostaria de comunicar a presença, aqui no plenário
do Senado Federal, do Prefeito Adilson Silva Lino, de
Faxinal, que é, além de Prefeito desse Município, ﬁlho do Edson Silva Lino, que foi Prefeito de Grandes
Rios, Ex-Deputado, pessoa que conhece muito bem,
Senador Mão Santa, o que é a palavra compromisso.
É um orgulho para nós recebermos aqui um Prefeito
da seriedade e da competência do Adilson Silva Lino.
E aproveito aqui para dizer a ele: o Edson Silva Lino
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conhece muito bem o que signiﬁca a palavra compromisso.
Com a palavra, o Senador Mão Santa, que tenho certeza de que vai dizer que o Piauí é melhor do
que o Paraná; mas continuo dizendo que o Paraná é
o melhor Estado do Brasil.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Olha, Senador Osmar Dias, que preside esta sessão
de 18 de novembro, Parlamentares presentes na Casa,
brasileiras e brasileiros que nos assistem no plenário e
que nos acompanham pelo sistema de comunicação, a
TV Senado, uma rádio AM, uma rádio FM, rádio em ondas curtas, a Hora do Brasil, que apresenta segmentos
de assuntos do Congresso, e a nossa imprensa escrita,
o Jornal do Senado, diário e semanário.
Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Professora Serys. Ela é Senadora. Serys, eu vi o nosso Osmar Dias relatar o estoicismo, o altruísmo, o amor de
uma professora do Paraná, em uma ilha, não é, Osmar
Dias? Que beleza de mulher, que beleza de proﬁssão,
que beleza de ideal! Eu até sugeri, busquei o livro, e a
Serys, que lidera aqui os valores femininos, ô Serys,
que se convidasse uma professora dessa, que representa tão bem os valores da mulher brasileira, uma
professora que ele descreveu. Uma professora humilde, de uma ilha, como ela se dedica a ensinar civismo, o Hino Nacional, aquilo que aprendíamos, que é
uma noção de direito e dever. Então, gostaríamos de
receber a professora do Paraná, da ilha, aqui tão bem
descrita, professora Isolina, que está incluída na lista
não só aquelas grandiosas mulheres vencedoras, mas
essas mulheres, vamos dizer, que, mesmo humildes,
na humildade, demonstram grandeza.
Mas isso fui buscar a professora porque – e adentra Gilvam Borges, que hoje deu um passo avançado
na justiça salarial. Ali está o Cafeteira. Olavo Bilac –
está cheio de criança aí – disse: “Crianças, não verás
nenhum País como este”. Nós não podemos dizer não.
Isso é um país injusto. Olha, vi a luta aqui, neste Congresso, para aprovar um piso salarial das professoras.
Parece, Osmar Dias, que são R$960,00. Isso é um País
imoral, indigno, injusto, só tem propaganda enganosa
e mentirosa. Eu li, Osmar Dias, I-Juca Pirama, que
dizia: “Meninos, eu vi”. Ô Cafeteira, meninos, eu vi, IJuca Ipirama. E eu vi aqui quanta confusão, quantas
reuniões, quantas comissões. E aí, depois, audiências
públicas, Cristovam Buarque, o autor. Piso para professora. Eu vendo a professorinha. Deus escreve certo
por linhas tortas. Você descreveu o amor, o estoicismo,
o altruísmo, a dignidade da professorinha da ilha. E as
professoras do interior? R$ 960,00, aprovamos.
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Isso é uma barbárie. Isso tudo é mentira do Luiz
Inácio. Olha, R$900,00, meninos, eu vi aprovar aqui.
Mas foi suspenso. Elas nunca receberam R$900,00, as
professorinhas. Deu imbróglio aí. O Governo não são
os Três Poderes? Parou na Justiça. Que vergonha. A
Justiça que o Deus pegou as leis e entregou ao seu
líder Moisés, a Justiça que o ﬁlho de Deus, não tendo
a televisão como temos, o rádio, subia nas montanhas:
“Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça”.
Eles serão fartos. Não é, não. Emperrou. São R$960,00
para a professorinha. Vivemos o circo e aprovamos. Viu,
Romero Jucá, que vergonha o piso das professoras?
Elas nunca receberam.
Agora, é preciso saber que o nosso poderoso
Luiz Inácio assina um DAS-6... Aquele companheiro
entra pela porta larga, que a Bíblia diz, a porta larga
da malandragem, da safadeza, da sem-vergonhice.
Sem concurso! Osmar Dias, você vai ser Governador, mas não vai saber quanto ganha um DAS-6. Não
tem DAS-6 em governo. Tem DAS-1, DAS-2, DAS-3 e
DAS-4. V. Exª vai governar. Mas a República... O Luiz
Inácio tem um DAS-6. O DAS-6, Geraldo Mesquita, é
R$10.548,00. Luiz Inácio... Aqui, entraram 60 mil aí
pela porta larga da vadiagem, da malandragem – que
está na Bíblia –, sem concurso e nada. E a professorinha... A sua professorinha, este País injusto, imoral
e indigno não garante R$960,00. Eu não sei como é
com os agrônomos... V. Exª vá lá... Mas os médicos eu
sei. Ninguém sabe mais do que eu como é um médico. Os luminares conseguem as clínicas particulares.
Os ricos pagam. Quem tem plano de saúde... Nós, do
Senado, é uma maravilha! Olha, só o cara perguntando ali: “Você não quer ir para São Paulo, não? Faz um
check-up!” É tudo fácil... Mas, para um pobre... Eu sei
o que é a saúde do pobre.
O SUS é enganação. Vocês estão ouvindo a maior
autoridade. Eu tenho 43 anos de Medicina... Mas não
foi nas coxas, não! Foi fazendo mesmo todos os cursos
de uma Santa Casa. SUS!... Não funciona! Vá se operar
no SUS... De uma cirurgia de grande complexidade...
Não opera... Não consegue... Eu mesmo vi... Um médico de família aí... Mas, se você precisa, vai fazer, vai
conseguir uma neurocirurgia pelo SUS, uma cirurgia
cardiovascular não consegue. Então, é isso! E por quê?
O salário do médico é ruim mesmo. Osmar Dias, olha
para cá! Osmar Dias, eu aqui... Sabe quantos anos eu
tenho de Medicina? Eu formei em 66, Osmar... Quarenta e três anos. Cirurgião concursado... Era o Pelé
fazendo gol; Dom Helder Câmara celebrando missa;
Roberto Carlos... E eu operando em uma Santa Casa
pobre. Não foi como Luiz Inácio que perdia um dedo
e se aposentou, não! Sou aposentado como Médico
Cirurgião. Tenho todos os cursos de Medicina que se
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imagine. Meu avô era muito rico, tinha dois navios. O
neto dele então, podia estudar e ﬁz o que quis. Era
bom mesmo em cirurgia... Olha, é a minha aposentadoria, depois de concurso e tudo é R$3 mil. O bom
Deus e o bom povo do Piauí me colocaram aqui, viu,
Osmar Dias?
Eu sei o que é médico. Eu vou dar só um quadro,
Osmar. Tinha um diretor da Santa Casa em que eu
trabalhei, em Parnaíba, Dr. Cândido Almeida Athayde.
Aliás, esse apelido “Mão Santa”, Gilvam Borges, veio
daí. Ele tinha sido convidado, ele era do Maranhão, de
Tutóia, Barro Duro, para ser homenageado. Eu acho,
Osmar Dias, que ele teve medo do teco-teco. Aquele
aviãozinho caía naqueles tempos, no início dos anos
60. “Francisco, você não quer ir não?” Ora, sabe, fui
lá... Aí na hora, Gilvam, lá no Maranhão do nosso Sarney, você sabe que eles falam muito, discursam, e nós
somos políticos. Acabam a bebida, vamos para a inauguração, posto Cândido Athayde, e eu representando
o velhinho. Aí um daqueles do sindicato não sabia o
meu nome, não sabia do prefeito, do diabo e disse: e
esse doutor aqui das mãos santas, que me operou e
eu estou aqui. Ele tinha ido de canoa para o hospital
com uma hérnia estrangulada. Aí pegou na política.
Mas eu quero dizer que esse médico de vergonha, 94
anos, Osmar, fez o parto de João Paulo Reis Velloso.
Eu era Governador do Estado, aí eu digo: eu vou dar
a condecoração, a Grã-Cruz para esse Dr. Cândido,
94 anos. Chamei lá no palácio e coloquei a medalha
no peito do Dr. Cândido, do velho, a Grã-Cruz Renascença. E ainda botei para ele agradecer. Ele morreu
meses depois, medalhado com 94 anos.
Ele morreu meses depois, e medalhado, com 94
anos. Na véspera, ele tinha feito uma cesariana. Vocês
sabem por quê? Porque um médico com vergonha e
dignidade tem que trabalhar até morrer porque a aposentadoria não dá.
A minha – olha que eu fui foi bom em medicina
mesmo, cirurgião –, com todos os cursos imagináveis,
é de R$3 mil. E para os outros, que não tiveram a minha chance, que não tiveram os meus cursos, está
difícil ter dignidade.
Então, hoje, foi um avanço. Gilvam Borges, eu estou com muito medo. Está aí o Gilvam Borges ouvindo
esse lamento. E esse negócio de dizer que nós somos
melhores do que Castello Branco é tudo mentira, Luiz
Inácio. Nunca antes houve tanta insensibilidade!
Gilvam Borges, eu era médico em 1967, fazendo
pós-graduação no Hospital do Servidor do Estado, Ipase, no Rio de Janeiro, e o melhor cirurgião da época
era meu professor, Mariano de Andrade. De repente eu
vi as enfermeiras – enfermeira é bicho decente – todas
eufóricas, e eu gostei muito. Todas encantadas com o
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Presidente Castello Branco. Melhor do que o nosso
Luiz Inácio. Tanta euforia, Osmar, você sabe por que
foi? Presidente Castello Branco fez um decreto-lei que
era menos imoral do que essas medidas provisórias.
Esse negócio de dizer que ditadura... vamos à verdade. O decreto-lei vinha e, quando era aprovado aqui, é
que valia. A medida provisória, o Luiz Inácio assinou,
já está valendo. O resto é só circo, encenação. Assinou, já está valendo.
Então, o Presidente Castello Branco – atentai
bem, Osmar, eu não sei quanto era o agrônomo – assinou naquela época e a enfermeira passou a ter direito a seis salários mínimos. Eu vi a euforia, a alegria.
Ora, eu namorei muitas enfermeiras, andei nos carros
delas, porque aqueles eram um salário para a época.
Acho que Adalgisa ainda não tinha nem nascido. As
enfermeiras eram só felicidade. Sabe quanto ganha um
médico hoje? Três salários mínimos. Castello Branco,
vendo a necessidade, o altruísmo, a dedicação, estabeleceu na lei seis salários mínimos. Quantos salários
recebe um agrônomo, Osmar Dias?
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– Não existe mais piso para o agrônomo, era de oito
salários mínimos.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – E do médico é
três. Vendo isso, apelaram muito para ele e ele, com
sensibilidade, fez uma lei e o Paim foi me buscar para
ser relator dessa lei dos aposentados. Quem faz não
pode relatar. Eles foram me chamar. E eu andei com
esse projeto do Paim por aí, Comissão de Justiça, Comissão de Economia, Direitos Humanos, Comissão de
Assuntos Sociais, plenário. Aprovamos. E aí foi para a
casa que tem 300 picaretas, como disse Luiz Inácio,
e está lá.
Hoje nós comemoramos, Osmar Dias, o Gilvam
fez e eu ﬁz o mesmo percurso. Ele deﬁniu um piso
para médico, depois aos odontólogos, veio muito bem
feito. Em Portugal a odontologia é formada na própria
faculdade de medicina, sete mil reais. O Senado todo
reconheceu. Nossos cumprimentos, nossa gratidão.
Agora nós esperamos sensibilidade por parte
dos Deputados federais. É uma boa hora de aparar
aquela frase ﬁrme de Luiz Inácio que andou por lá e
disse que havia 300 picaretas. E os aposentados estão
desconﬁados que o Luiz Inácio falou a verdade. Está
lá, nós ﬁzemos a do Paim, e os velhinhos aposentados estão... Eu vou ler um que traduz muito bem. Nós
recebemos e-mail, Senador Osmar Dias. Rosalba, me
empreste o Osmar Dias aqui que ele é muito atento,o
Presidente. V. Exª leu aquele livro do Alvin Tofﬂer, A
Terceira Onda, de 1980? Ele disse que a primeira
onda era a agricultura, dez mil anos; depois, a indústria; e a terceira, a desmassiﬁcação da comunicação.
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Essas coisas de internet, portal. Outro dia eu ouvi falar
em Twitter, e pensei que era um negócio de música.
Desmassiﬁcou.
Olha o que diz aqui um e-mail que eu escolhi,
dos milhares que recebo, e é oportuno. Para Senador
Mão Santa, de Julio Regnier Menegale, que traduz a
necessidade. Isso eu estou fazendo pra sensibilizar
os Deputados, para eles acelerarem a sua lei, da qual
nós fomos relatores, defendemos em todas as comissões do Senado e aprovamos o piso de R$7 mil para
o médico.
Olha o que diz aqui: “Pedido de socorro de um
aposentado”. É recente, de 14 de novembro. Para V.
Exª ter a satisfação do cumprimento da missão, Gilvam Borges.
Caro Senador Mão Santa, não nos abandone! O
senhor é uma das últimas esperanças [o Gilvam também, e o Osmar. São muitos. Não é assim, não. Não
sou só eu, não.] de nós, aposentados, que como eu,
que trabalhei 40 anos...
Luiz Inácio, eu estou aqui é pra ajudar. Eu sei que
o Luiz Inácio, do PT, trabalhou pouquinho. Perdeu o
dedo e, aí, se aposentou. Mas olha o que diz o e-mail.
Isso é a verdade. “Em verdade, em verdade vos digo”
– dizia Cristo. E eu sou do Partido de Cristo, de Jesus,
o Partido Social Cristão.
Trabalhei 40 anos.
Luiz Inácio, Senador é para aconselhar. Ele trabalhou pouquinho porque teve o acidente. Eu sei que
foi acidente. Aí se aposentou logo. Esse aqui, trabalhou
quarenta anos! Olha, quarenta anos não é mole! Pela
porta estreita da vergonha. Não recebeu o DAS.
Trabalhei diariamente de 7h às 19h, como cirurgião dentista, pagando minha contribuição sobre dez
salários todo santo mês.
Dez salários mínimos... Aí é que o Governo... É
para isso o Senado. Cada um dos três Poderes serve
para olhar para o outro, para frear o outro. Independência é a maneira. Está ali o Geraldo Mesquita. Ele
trabalhou 40 anos, e pagou sobre dez salários mínimos. Quanto é o salário mínimo, Osmar Dias? Pois é,
dez salários mínimos.
E hoje recebo R$ 2.154,00 de aposentadoria.
Então, o Governo castrou, surripiou, capou, como
se diz no Piauí, quem ganhava dez, quem fez um contrato. E esse contrato o Governo não cumpre, e ele
ganha R$ 2.154,00.
Agora com 71 anos, há dez anos aposentado sem
poder trabalhar por problema sério de coluna cervical,
e olhe que não precisei perder um dedo, resultante
de anos de trabalho dedicado a minha proﬁssão, não
consigo ter uma velhice digna de acordo com status
que deveria ter em função de tudo que estudei, cur-
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sos que ﬁz aqui e no estrangeiro, de cursos que dei,
do trabalho sem remuneração em hospitais do Estado
tratando de ﬁssurados lábios palatinos...
Ele era cirurgião dentista, ele operava lábios leporinos, a pessoa que nasce com o lábio rachado.
Então, ele acusa aqui:
Não posso ter um empregado e pagar um plano de saúde ao mesmo tempo pois não sobraria um
tostão para poder me alimentar, a mim e a minha
esposa, sem falar nas contas de luz, água, telefone,
medicação, etc.”
O que devo fazer? Cometer o suicídio, como o
caso que o senhor relatou de um aposentado, seu
amigo?
Eles estão em diﬁculdade os nossos velhinhos
aposentados, eu relatei aqui.
Que País é este? O que será que este Governo
está pretendendo? Cometer um genocídio? Se isso
acontecer, todas as classes políticas serão culpadas.
Por favor, façam alguma coisa. Socorro!
Então, Osmar Dias, quero dizer que o Senado da
República fez, ﬁzemos o piso das professoras, está parado na Justiça. Que Justiça é essa? Atentai bem, Rui
Barbosa está ali, porque ele disse que justiça tardia é
injustiça manifesta. E quando é o pessoal da Justiça,
como os salários que passam aqui...
(Interrupção do som)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – ...rapidamente,
tudo ocorre. Vamos comparar quanto ganha um da Justiça e uma professorinha e um médico. Será que eles
têm 30 estômagos, os outros só têm um? Não!
Então, está errado, e é hora de a Câmara dos
Deputados vir abalizar esses projetos de lei que aqui
passaram digniﬁcando a proﬁssão das professoras,
dos médicos e resgatando o direito dos sofridos aposentados, velhinhos e dos nossos avós.
Essas são as nossas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) –
Obrigado, Senador Mão Santa.
Passo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti
e devolvo a Presidência ao Senador Mão Santa.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Senador Mão Santa, peço a palavra pela ordem.
O Sr. Osmar Dias, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Um pedido pela ordem para o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para
pedir a V. Exª que me inscreva como Líder.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Secretário Executivo, Dr. João Pedro, está fazendo
a inscrição.
Com a palavra o Senador Roberto Cavalcanti, que
é do mesmo Partido deles, é seu liderado e representa
o Estado da Paraíba.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Com muita honra, sou ﬁliado ao PRB e estou
aqui nesta Casa sob a Liderança do Senador Marcelo
Crivella.
Sr. Presidente Senador Mão Santa, parabenizo V.
Exª pelo discurso que pronunciou há poucos momentos, Senador Osmar Dias, que, há poucos minutos,
presidia esta sessão deliberativa, minhas senhoras e
meus senhores.
Trago hoje aqui um assunto de forma repetitiva. Já
estive neste tribuna, já estive em comissões, já estive
em reuniões da Comissão Mista de Orçamento, com
a presença do Presidente do Banco Central, Henrique
Meirelles, naquela comissão, e o tema se refere aos
cartões de crédito.
Na verdade, milhões de brasileiros foram inseridos recentemente na economia de mercado. Isso foi
muito bom para o Brasil, é uma prova do crescimento
do nosso País e evidencia que o Brasil, na verdade,
parte para ser a quinta economia mundial. Um País
que se propõe a ser a quinta economia mundial, na
verdade, tem que ter instrumentos modernos no sentido amplo da palavra, no sentido de gerir a sua economia, e, dentre esses instrumentos de trabalho, dentre
esses instrumentos facilitadores, está o uso do cartão
de crédito.
Então, é muito importante, Sr. Presidente, que
eu aqui esteja me referindo, de forma extremamente
elogiosa, ao modelo, ao conceito: cartão de crédito é
realmente um instrumento moderno, eﬁciente, para facilitar as trocas no comércio brasileiro. Um dos principais
atores que facilita o mercado consumidor brasileiro e
que está em franca expansão é exatamente o segmento
dos cartões de crédito. Existe, porém, no Brasil, uma
grande concentração, uma lamentável concentração
em apenas duas bandeiras, que é a bandeira Visa e a
carteira, a empresa Mastercard. As duas, Sr. Presidente,
detêm aproximadamente 90% do mercado brasileiro.
Essa concentração, em nenhum segmento, é positiva.
Qualquer segmento que detenha uma concentração
dessa forma não é saudável para a economia.
Então, mais uma vez enfatizo minha defesa no
conceito do cartão de crédito e faço referência e restrição à concentração em apenas duas bandeiras. Para
ter acesso a essas duas marcas, Sr. Presidente, os estabelecimentos comerciais devem recorrer respectiva-
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mente às autorizadas Visanet e Redecard. Da mesma
forma, todo comércio brasileiro ﬁca tutelado a apenas
essas duas autorizadas ou pelo menos, em 90% dos
casos, a essas duas bandeiras, que são a Visanet e
a Redecard. As taxas de administração cobradas dos
comerciantes, exatamente em razão dessa concentração, Sr. Presidente, são altíssimas, bem como os juros
cobrados dos consumidores.
A própria Associação Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) admite a necessidade de desconcentração do mercado. Atualmente,
há um duopólio – duas empresas – que não oferecem a
menor massa de manobra a clientes e a consumidores.
As operadoras demoram aproximadamente 30 dias para
efetuar o pagamento para as empresas. O cliente vai lá
e faz sua compra; a empresa comercial presta contas
da efetivação dessa transação comercial com essas
operadoras e recebe esse dinheiro de volta, sendo cobradas taxas extorsivas num prazo que gira em torno
de 30 dias. Isso faz com que as empresas comerciais
brasileiras – o comércio brasileiro –, já tradicionalmente descapitalizadas, tenham de recorrer ao mercado
ﬁnanceiro. É uma síndrome, Sr. Presidente, porque o
mercado ﬁnanceiro brasileiro, por outro lado, também
cobra taxas elevadíssimas em relação ao conceito de
taxas ﬁnanceiras mundiais. Então, esvai-se mais ainda
o capital de giro das empresas comerciais.
As empresas do segmento de cartões de crédito
e débito não estão oferecendo um nível de eﬁciência
que a sociedade brasileira exige. Exatamente como
são duas grandes empresas que detêm aproximadamente 90% do mercado, elas não se têm preocupado
com a qualidade dos serviços. Então, os comerciantes
no Brasil, de forma geral, fazem sérias restrições aos
serviços prestados.
O Banco Central, a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda
produziram um relatório sobre a situação do setor, a
que já me referi em diversos pronunciamentos anteriores. Os problemas, Sr. Presidente, são gravíssimos
e requerem uma ação urgente do Estado. O Governo
pode começar a exigir, por exemplo, que os terminais
dos estabelecimentos comerciais aceitem mais de uma
bandeira. Da forma que existe hoje, cada empresa comercial tem um terminal e todo um aparato tecnológico
e técnico para operar cada um dos cartões de crédito. A partilha desses sistemas operacionais permitiria
uma redução signiﬁcativa nos custos das empresas
comerciais brasileiras.
A associação do segmento sugere que seja uma
opção, isso com os cartões de crédito, e não uma obrigatoriedade. Até concordo. Acho que no Brasil as coisas
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já passaram da época de serem tuteladas na forma
da obrigatoriedade e poderiam ser feitas na forma de
partilha, por meio de uma opção. Porém, à medida em
que houver um maior número de operadoras, quando
se tem a opção entre duas, apenas duas, empresas,
isso vai ﬁcar extremamente difícil.
Tudo indica, Sr. Presidente, no entanto, que uma
obrigatoriedade é essencial: é a desconcentração do
setor. As entidades de defesa do consumidor defendem
que o negócio de cartões de crédito seja dividido em
segmentos: captura, compensação, liquidação e credenciamento, que seriam desmembrados para diferentes
empresas, o que permitiria e facilitaria evitarmos essa
desconcentração que atualmente existe.
Quaisquer medidas que visem melhorar a situação
para os consumidores e empresas usuárias do sistema
de cartões devem obrigatoriamente tratar da questão
da desconcentração. A realidade é que o Governo precisa regular o mercado de cartões de crédito.
Notícias recentes de jornais trazem que já existe
um relatório em que haveria uma iminente tomada de
decisão no tocante a isso. O relatório existe, Sr. Presidente, porém o que falta, na verdade, é uma decisão
política de enfrentar um setor que, hoje, diria, é o setor
economicamente mais privilegiado do País. Algumas
vezes nos referimos aqui aos problemas dos bancos,
que os bancos têm margens ﬁnanceiras signiﬁcativas,
diferenciadas do que existe no restante do mercado
mundial, porém, os bancos, junto com as operadoras
de cartão de crédito, são, digamos, extremamente
cordatos e gentis para com os consumidores. Os juros são extremamente abusivos e os contratos entre
as bandeiras e comerciantes são leoninos.
Senador Marcelo Crivella, eu gostaria da atenção
de V. Exª para expor aqui um tema que é exatamente
este dos cartões de crédito. Quem está aqui presente,
os demais Senadores e Senadoras, ouvintes da TV
Senado, Senador Mão Santa, que preside esta sessão: todos nós recebemos nossos extratos de cartão
de crédito todos os meses. E num cantinho discreto,
estão as tarifas que são cobradas efetivamente por essas empresas operadoras. Então, eu gostaria, só como
ilustração, de mostrar a V. Exªs o seguinte: eu ampliei
algumas vezes aquela janelinha, aquele quadradinho
que consta nas faturas de nossos cartões de crédito,
isso para que pudesse ser feita uma visualização mais
perfeita. V. Exªs podem precisar o seguinte: aqui está
uma empresa, a Credicard, que opera uma bandeira,
a Mastercard. Aqui diz o seguinte: encargos sobre o
saldo ﬁnanciado, 13,20%. Quando se pensa que isso
é ao ano, são 13,20% ao mês. Está escrito aqui “ao
mês”. Máximos para ﬁnanciamento no próximo período, 13,90% ao mês. Quando pegamos para saques
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efetuados, 13,20% ao mês. Máximo para saques efetuados no próximo período, 13,90%. Sr. Presidente,
essas taxas – 13,20% e 13,90% ao mês – não existem
em nenhum país do mundo; não é sério nem não sério.
Essas taxas praticadas no nosso País, na verdade, são
uma verdadeira extorsão ao mercado consumidor.
Li as taxas do Credicard e do Mastercard, mas
tenho aqui de todas.
A do Diners está aqui ampliada. Está aqui o extrato, a conta básica, o resumo de encargos de ﬁnanciamento, encargos de ﬁnanciamento aplicados neste
extrato.
American Express: AmexPlan/PayFlex, 8,99%
ao mês; Express Cash, 10,95%; encargos de ﬁnanciamentos por atraso, 12,50% ao mês.
Mais uma vez, mostramos um comportamento
que inexiste em qualquer outra parte do mundo.
Volto aqui a uma outra fatura, desta vez do Diners Club International: encargos contratuais sobre os
saldos ﬁnanciados de 26/9 a 25/10 – estou trazendo
extratos extremamente recentes; poderiam ser extratos
de uma outra época brasileira, mas são do mês presente, faturas entregues este mês – 11,40% ao mês.
Para saques efetuados entre 26/9 a 25/10, 11,40% ao
mês. Contratuais máximos para ﬁnanciamento entre
26/10 a 25/11, 11,90% ao mês. Máximos para saques
efetuados entre 26/9 a 25/10, 11,90% ao mês.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, cartões Bradesco,
que opera a bandeira Visa. Sr. Presidente, está bastante
claro aqui, se a TV Senado puder capturar essa imagem... Taxas mensais: saque, 11,50% ao mês; mora,
12% mês; rotativo, 10,99% ao mês.
Então, Sr. Presidente, trago aqui documentos oﬁciais, documentos das faturas recebidas por diversos
consumidores, nos quais se percebe que os juros que
o Governo Federal estabelece seriam caríssimos se
fossem praticados ao ano, e estão sendo praticados
para o consumidor brasileiro ao mês.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Com muita honra concedo um aparte ao Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Roberto Cavalcanti, mais uma vez a voz da Paraíba se engrandece com o mandato de V. Exª, que toca
num aspecto fundamental na vida de nosso povo. O
povo brasileiro hoje paga juros extorsivos. Antigamente dizia-se o seguinte: nós precisamos ter juros altos,
porque, senão, vai ter reﬂuxo da inﬂação. E a inﬂação
aumenta os preços, e isso é ruim, sobretudo, para os
mais pobres. Se indexar, retroalimenta a inﬂação – continua sendo muito mal para os pobres. Pois bem, agora,
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não temos o menor sintoma de inﬂação. Aí eles dizem
assim: o problema é a inadimplência. Tem que cobrar
juros altos porque o brasileiro é caloteiro. E dizemos
assim: nossos amigos da Febraban, vamos aqui aprovar o cadastro positivo. Eles não querem. Ah, mas não
querem por quê? Porque vão perder o argumento, no
qual se agarram, como náufragos desesperados em
uma tábua em noite de tempestade, em noite de dilúvio, de maremoto, para continuar explorando o povo
brasileiro. Isso aí é o resquício do espírito mais cruel
da escravidão. O povo brasileiro vai comprar um fogão
e paga quatro se precisar ﬁnanciar. V. Exª faz uma denúncia grave e séria. E nós nesta Casa e o Governo
não conseguimos, com todos os esforços que fazemos,
diminuir o spread ou diminuir os juros dos cartões de
crédito ou do cheque especial. O povo não tem opção,
porque as pessoas têm, naturalmente, necessidade de
repor seus eletrodomésticos, às vezes pagar um desastre de carro e até um tratamento dentário, que está
muito caro. E aí o sujeito pega o cartãozinho de crédito,
que agora eles mandam pelos Correios. Mandam dois,
mandam três. O cartão é tão bonitinho... Um plástico.
As pessoas não têm... Fica meio abstrato. A despesa
ﬁca abstrata: você dá o cartãozinho e o recebe de volta – não é nota. É uma coisa assim... Uma armadilha
mesmo! E, aí, quando a pessoa vai pagar, meu Deus
do céu, é uma amargura. E, depois, para negociar a
dívida, quando se está inadimplente, é outro sufoco.
V. Exª faz aqui um alerta relevante. Muito relevante! E
nosso Partido, mais uma vez, se engrandece com a
preocupação de V. Exª, sobretudo com os brasileiros
mais pobres. V. Exª é empresário. V. Exª não paga; V.
Exª aplica, certamente, porque é um homem vitorioso.
Não devia nem estar falando nisso. V. Exª recebe juros
ao invés de pagar juros. Mas, não. V. Exª se esquece
de si mesmo, pelo idealismo, pela renúncia que caracteriza seu mandato em nome do povo, de nossa gente
sofrida e valente da Paraíba e do Brasil, e faz aqui um
discurso impecável, que engrandece muito o nome
de nosso Partido. Aliás, V. Exª está em consonância
com o José Alencar. É empresário da mesma estirpe.
Quando o José Alencar dizia que tinha de baixar os
juros do Copom, todo mundo ria dele. Hoje, ninguém
discute mais. Vai dar inﬂação. Deu nada! Está a 8% e a
inﬂação controlada. Senador Roberto, parabéns. Continue nessa luta em favor do povo brasileiro.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Agradeço, de forma emocionada, o aparte de meu
Líder do nosso querido Partido, PRB, de que faz parte,
com muita honra para nós todos, o Vice-Presidente da
República, José Alencar. E vou precisar muito de V. Exª,
meu Líder, porque aguardei alguns dias para fazer este
pronunciamento. Nós não escolhemos a hora, pois nós
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nos inscrevemos aqui e não sabemos exatamente a
hora em que vamos falar. Nós estamos às 15h44min
de uma quarta-feira. Lamentavelmente, nós só temos
três Senadores no plenário. Eu tenho certeza de que
o assunto que trago não é um assunto para ser aparteado, mas é um assunto que precisa ter a consciência dos demais Senadores, porque uma andorinha só
não faz verão. Eu sozinho não poderei fazer com que
haja uma pressão para que o Governo possa, de forma
correta, efetiva, não cerceadora da livre iniciativa, não
cerceadora da iniciativa privada, disciplinar. Da mesma forma que existe hoje uma disciplina no tocante às
tarifas bancárias, que o Governo discipline as tarifas
praticadas pelos cartões de crédito.
Peço, de forma muito humilde, a V. Exª que me
ajude no tocante a esta bandeira e que nós possamos
ter a união de outros Líderes de outros Partidos – como
V. Exª é Líder de nosso Partido – para que, nesta Casa,
possamos ter o acostamento de outros Senadores,
porque essa bandeira não é só minha. Essa bandeira
é, na verdade, das empresas comerciais brasileiras.
Essa bandeira é do consumidor brasileiro, que se vê
obrigado a pagar essas tarifas, que se vê obrigado a
fazer seus ﬁnanciamentos como V. Exª diz: quer comprar uma geladeira, quer comprar um ferro elétrico,
quer fazer uma despesa, às vezes, até alimentar, usa
o cartão de crédito e, na verdade, dentro desse cartão
de crédito há uma grande armadilha, que é a armadilha dos juros.
Esses cartões de crédito se utilizam, Sr. Presidente, de um artifício que todos nós conhecemos: ao
recebermos a nossa fatura de cartão de crédito, anexado a ela há todo um papel que é indutor ao consumidor ﬁnanciar. Então, faz várias propostas: ﬁnancie sua
compra em dez vezes, ﬁnancie sua compra em cinco
vezes, sempre ﬁnancie sua compra de alguma forma.
Isso é exatamente para induzir o consumidor brasileiro,
que, equivocadamente, se utiliza do cartão de crédito
na forma de ﬁnanciamento, quando deveria somente
utilizar como substituição de moeda. Ou seja, em vez
de andar com dinheiro no bolso, andar com o cartão
para fazer a compra e fazer o pagamento à vista quando
chegar a fatura. Porém, quando o consumidor brasileiro utiliza-se desse cartão para ﬁnanciar, porque é um
instrumento de ﬁnanciamento que não requer aprovação bancária – ele anda com aquela pré-aprovação no
bolso –, então ele comete um suicídio, porque passa a
ter um ônus, conforme foi relatado aqui, de, em média,
17%, 18% ao mês sobre suas compras.
Sr. Presidente, para ﬁnalizar, a sociedade brasileira como um todo reclama regras especíﬁcas para
o setor, a exemplo do que já foi feito no tocante às tarifas bancárias.
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O Governo não quer, e não vai, estabelecer, tabelar tarifas, o que seria incompatível com a economia
de mercado. Porém, algo tem que ser feito, algo tem
que ser disciplinado nos mesmos moldes que as tarifas bancárias hoje são disciplinadas.
Urge ﬁxar regras claras para cobranças, prazo de
pagamento a lojistas, promover a desconcentração do
segmento e ainda zelar pela relação entre bandeiras
e bancos.
Era isso, Sr. Presidente. Fica este alerta para os
consumidores. Fica este alerta para nós todos Senadores.
Na verdade, pretendo encerrar este nosso pronunciamento com uma conclamação para que outros
Senadores se acostem nesta Casa em defesa do consumidor no tocante às tarifas extorsivas praticadas
pelos cartões de crédito.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado mais uma vez pela concessão
do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Roberto Cavalcanti mostrando
suas preocupações contra os altos juros dos cartões
de crédito.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª está inscrita aqui. Estou chamando V. Exª à tribuna
para uma comunicação inadiável. Rosalba Ciarlini.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito obrigada. Era exatamente isso que eu gostaria de
conﬁrmar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Rosalba Ciarlini representa o Rio Grande do Norte e
o Partido DEM.
Médica de proﬁssão e três vezes prefeita de
Mossoró e, sem dúvida nenhuma, próxima Governadora do Estado.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Presidente. Assim V. Exª aumenta mais a
minha responsabilidade, porque queremos poder fazer muito, cumprindo com a missão que o povo do Rio
Grande do Norte nos entregou como primeira mulher
Senadora do Rio Grande do Norte.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de fazer
a comunicação inadiável, que é exatamente sobre as
emendas de Comissão que foram aprovadas na Comissão de Educação, da qual participo, eu gostaria de
me associar ao pronunciamento do Senador Roberto
Cavalcanti sobre a questão dos juros altos, que é o
grande problema do Brasil. Além desses juros altos,
extorsivos, deixarem muitos brasileiros em situação de
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inadimplência, em situação desesperadora, pelo uso
de cartão de crédito, são os juros altos, que continuam no País, a grande trava para que possamos ampliar, cada vez mais, as oportunidades dos brasileiros,
notadamente no desenvolvimento econômico, com a
geração de emprego e renda.
Hoje, tivemos, na Comissão de Educação, uma
reunião bastante produtiva e importante porque aprovamos as emendas da Comissão para o Projeto de
Lei Orçamentária de 2010. Para que todos tenham
uma melhor compreensão do que signiﬁcam essas
emendas, as Comissões Permanentes aprovam, a
cada ano, claro, para o orçamento do ano, até quatro emendas destinadas a recursos para programas
que tenham caráter nacional. Os membros de cada
Comissão apresentam suas emendas. E eu gostaria
de ressaltar aqui que o relator foi o Senador Zambiasi, que muito bem conseguiu fazer um bom trabalho.
Foram apresentadas mais de sessenta emendas e
ele conseguiu compatibilizar de forma que das quatro
emendas aprovadas, três delas eu participei, o que
me deixou muito feliz.
Foi uma emenda para a área de esporte, com o
objetivo de implantar e modernizar a infraestrutura de
esporte recreativo e de lazer em um total de R$200
milhões. Esporte e lazer, implantar infraestrutura nos
municípios brasileiros é fundamental.
Ontem, eu estava falando aqui, Senador Raimundo Colombo, sobre a importância de projetos que foram
aprovados com a inclusão, cada vez maior, do cinema
nas escolas, assim como das artes, porque isso é um
atrativo, isso faz com que a criança e o jovem se sintam
mais valorizados, com que sua escola ﬁque realmente
sendo aquele território de paz. E não é diferente com
o esporte. Além do esporte, que já é obrigatório, que
deve ser apoiado em todas as escolas, temos que ter
espaços para a prática do esporte, áreas de esporte
e lazer. Isso foi uma experiência que vivi que foi muito
proveitosa. Quando fui Prefeita – o senhor também foi
Prefeito – dei um incentivo muito grande criando vinte
áreas de esporte e lazer, um grande ginásio poliesportivo, reformando e ampliando o campo de futebol,
fazendo centenas e centenas de campos de poeira,
como chamamos lá, porque isso faz com que a comunidade se associe, faz com que a nossa juventude
possa gastar suas energias no caminho do bem, que
é o esporte, que é vida.
Então, nós tivemos essa emenda aprovada. Claro
que o valor, dividido pelo Brasil todo, realmente é um
valor ainda pequeno, mas o importante é que, aprovada,
ela poderá, melhorando essa crise, como acreditamos,
com o orçamento, ainda ser ampliada.
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Também tivemos sucesso na aprovação de outra emenda, na área da cultura. Na realidade, inicialmente, o meu objetivo era ter recursos da ordem de
R$120 milhões para fomentar a criação de espaços
culturais nas cidades com menos de cem mil habitantes. Também tínhamos outra emenda, que tratava da
destinação de valor semelhante para fomentar projetos cinematográﬁcos e audiovisuais. Como vimos que
eles eram semelhantes, para que a população tenha
mais acesso ao cinema nas cidades com menos de
cem mil habitantes, essas salas, da forma em que está
colocado no projeto, serão multiuso. Elas não servirão
apenas para apresentação de cinema, mas também
de forma servirão para a apresentação de espetáculos de dança, de teatro. Enﬁm, elas têm o sentido de
estimular, cada vez mais, o acesso à cultura. Foi aprovado pela Comissão.
Esses recursos serão orçados pela Agência Nacional do Cinema, Ancine, no Projeto Cinema na Cidade, que tem por objetivo instalar salas de cinema
em municípios com populações entre vinte mil e cem
mil habitantes.
Outra emenda, da maior importância, que assinei, que apresentei, e fomos contemplados, era de
R$400 milhões para o apoio ao desenvolvimento da
educação básica, aí incluindo, com mais ênfase, a educação infantil, que venho defendendo sempre aqui. O
primeiro passo na educação tem que ser seguro, tem
que ter uma mão forte, levando essas crianças pelos
caminhos da educação, e isso passa pela educação
infantil, que são a creche e a pré-escola.
Essa emenda contempla também a formação de
professores e proﬁssionais da educação, a melhoria
das práticas pedagógicas, a melhoria da infraestrutura física... Nós já estamos tendo um programa, que é
o Pró-Infância, que já está atendendo a quase 1.500
cidades, o que é pouco, pois nós temos 5.660 municípios.
Então, agora, com o ﬁm da DRU para a educação,
que é a Desvinculação das Receitas da União, pela
qual 20% destinados à educação ﬁcavam retidos, nós
vamos ter, gradativamente, mais recursos na educação,
nada mais lógico, claro e necessário que tenhamos
mais ações voltadas para a estruturação, para o apoio
pedagógico, para a formação de proﬁssionais, para a
infraestrutura e para o apoio à educação fundamental
como um todo, educação infantil, primeiro e segundo
graus e também formação técnica de nível médio.
Por último, Srªs e Srs. Senadores, é com muita
alegria que anuncio também que assinamos emenda,
aprovada na Comissão de Educação, que destinou
R$300 milhões para o funcionamento de hospitais de
ensinos federais.
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Temos que entender que esses recursos são
para hospitais de ensino federal, e temos hospital
de ensino federal em todo o Brasil. Temos hospitais
dessa natureza em alguns Estados, não somente em
um, mas em vários. Então, para resolver essa crise
na saúde, é importante que haja, cada vez mais, uma
rede de interligação tanto do sistema municipal, do
sistema estadual, como dos sistemas universitários
que prestam serviço à saúde. Muitas vezes, há uma
redundância de ação, muitas vezes se deixa de ter um
benefício maior, uma atenção maior, porque alguns
governantes acham-se com o direito de ser os donos
da razão e deixam de entender que é de mãos dadas
que poderemos superar o grave problema da saúde
pela falta de assistência, pela falta de vagas, pela falta
das mais diversas ações na saúde.
Concedo já um aparte, Senador Roberto.
E há um detalhe: não podemos, de forma nenhuma, deixar de associar as ﬁlantrópicas, tudo o que
for possível em um Estado ou em um Município para
levar assistência. E os hospitais universitários são de
excelência. É lá que estão as melhores cabeças, que
são os professores, aqueles experientes, que passam
conhecimentos aos seus alunos, aos que já estão nos
cursos de graduação, de residência. Então, precisamos
criar programas apoiando os hospitais públicos federais
universitários e também estaduais, se for o caso, ou
municipais, hospitais-escola, que nós passamos fazer
também programas que levem a extensão universitária,
cada vez maior, àqueles Municípios, aos locais onde
não existe o hospital público federal, não existe a universidade, mas que pode chegar a ação de universitários
com a devida orientação de seus professores.
Então, era isso que eu tinha a dizer, mas, antes,
escuto, com muito prazer, V. Exª, Senador Roberto
Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Senadora Rosalba Ciarlini, é com muita honra que faço
este aparte a V. Exª. O problema se prende a agradecer a V. Exª pela referência ao tema que eu acabava
de pronunciar neste plenário. V. Exª tem uma atuação
brilhante nesta Casa como Presidente de uma de nossas Comissões de melhor atuação, também tem um
desempenho fantástico no Estado que V. Exª representa. V. Exª, cada dia mais, tem reconhecimento público.
Então, eu preciso demais do acostamento de V. Exª
no tocante a minimizar este problema que são os juros
extorsivos cobrados pelos cartões de crédito. Era essa
referência ao agradecimento que V. Exª externou nesta
tribuna no tocante ao pronunciamento que eu acabava
de fazer. Muito obrigado, Senadora.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Obrigada, Senador Roberto Cavalcanti. Eu gostaria também
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de dizer o quanto o senhor tem sido sensível, competente, atuante, na defesa dessas questões que mexem
com a vida de todos os brasileiros e na defesa de seu
Estado, que é nosso vizinho, e eu, como nordestina,
me considero sua conterrânea, até porque, já disse
isso e volto a repetir, tenho um carinho especial pela
Paraíba, por todos os paraibanos. Os nossos Estados
têm essa ligação muito forte, e eu tive a oportunidade de realizar parte da minha formação de médica na
Universidade Federal da Paraíba.
Então, para ﬁnalizar, queria apenas fazer aqui
uma observação. Essa emenda voltada para os hospitais universitários também cria condições para que
possamos... Vou dar aqui um exemplo. A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte tem um curso de
Medicina que funciona na cidade de Mossoró, no Rio
Grande do Norte. Mas, na realidade, há muito tempo,
cobramos uma maternidade-escola que seja um hospital materno-infantil-escola, já que, para a assistência,
para o atendimento clínico de outras naturezas, existe
um hospital público estadual meio capenga aqui e acolá,
necessitando que o Governo, a Governadora entenda
que saúde é prioridade e que é necessário, cada vez
mais, apoiar, aumentar o número de leitos de UTI na
cidade e criar uma UTI pediátrica mesmo.
Então, cobramos muitas coisas para o nosso
Estado, mas aqui está uma oportunidade para que a
universidade, cuja responsabilidade é do Governo do
Estado, possa também levar para a cidade um hospital
materno-infantil que seja a referência, a escola, como
existem outros.
Aqui quero fazer uma referência especial à Maternidade Escola Januário Cicco, onde aprendi muito
tanto a questão de pediatria, de neonatologia, como
a parte de obstetrícia e ginecologia que, também, têm
passado por situações muito extremas e difíceis. Mas,
mesmo assim, com a competência e a dedicação que
faz aquele hospital, ele vem-se mantendo.
Então, ﬁca aqui também este apelo para que a
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte tenha
seu hospital materno-infantil e que seja modelo e referência para que aqueles partos de alto risco não
precisem sair da cidade para a capital, porque vai ter
também seu hospital-escola, para que a criança na
hora em que precisar de uma internação numa UTI,
tenha sua UTI pediátrica. Assim, muitas cirurgias que
não são realizadas no Município poderão ocorrer. Que
seja uma excelência para formar mais proﬁssionais na
área médica realmente capacitados para enfrentar esse
desaﬁo, que é maior, mas feito com muito carinho e
dedicação, porque tem um signiﬁcado maior, que fala
de vida, de salvar vidas.
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Então, era isso que eu tinha a dizer. Era esse apelo
e, já que apresentamos emendas, que o Governo do
Estado se mobilize. Contará sempre com meu apoio
para que se mobilize a ﬁm de haver mais hospitais
que venham beneﬁciar a população de maneira geral
e, nesse sentido, a área materno-infantil.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Seja feliz.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Presidente Sarney.
O JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Para uma pequena comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não precisa, não. Era o Senador Osvaldo Sobrinho,
mas ele viu seu gesto e cedeu a V. Exª como orador
inscrito.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito
obrigado. Sempre muito gentil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, à tribuna. O senhor ﬁca muito bem.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Não. Vou
fazer apenas uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, para uma breve comunicação.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Eu
preferiria não fazê-la, mas sou obrigado em razão da
amizade e da justiça, uma vez que quero comunicar
à Casa e pedir que conste da Ata voto de pesar, que
deve ser transmitido que deve ser transmitido, pelo falecimento, ontem, no Maranhão, de um grande político
do nosso Estado, que foi o ex-Deputado Federal Biló
Murad. Ele foi Deputado Federal, Deputado Estadual, Secretário de Estado, Presidente da Companhia
de Habitação e ocupou muitos cargos no Estado. Foi
um homem que, no seu tempo, teve uma importância
muito grande. Foi meu companheiro politicamente e
companheiro de geração, tendo prestado grandes
serviços ao Estado.
Na Câmara Federal, ele também prestou serviços
ao Brasil. Foi sempre um bom Deputado, um excelente
homem público, um homem correto e que deixa uma
lembrança muito forte no Maranhão. Também marcou
sua vida, porque, ao lado do grande político, existia
o desportista. Ele foi Presidente da Federação Maranhense de Esportes e, ao mesmo tempo, foi muito
presente na vida esportiva do Estado durante todo o
tempo em que viveu, presidindo clubes, participando
de competições nacionais e incentivando o atletismo
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no Estado. Mas eu queria ressaltar sobretudo a grande ﬁgura política que ele foi: um homem bom, leal e
de grandes virtudes pessoais. Portanto, é uma grande
perda para o Maranhão.
Era essa a comunicação que eu desejava fazer,
pedindo que fosse transmitida, como disse no início,
à sua viúva, Dona Antonieta, a seus ﬁlhos e netos e a
toda a grande família, nosso profundo pesar, principalmente o meu pesar pessoal. É com comoção que faço
essa comunicação ao Senado, porque se tratava, além
de uma pessoa com essas qualidades, essas virtudes
e esses serviços prestados, de um grande amigo meu,
amigo da vida inteira. E V. Exª sabe que essas ligações
de amizade, essas ligações pessoais, fazem com que,
profundamente, nesses momentos, tenhamos uma comoção, quando vemos um amigo partir e ﬁcamos aqui
para lembrar e saudar a sua memória.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Presidente Sarney, nós, que estamos aqui
na Presidência, nos associamos ao pesar de todo o
Estado do Maranhão pelo falecimento do amigo de V.
Exª e de todo o Estado, Murad.
A Mesa Diretora vai providenciar os pêsames à
família enlutada.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 1.525, DE 2009
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,
Faleceu, no último dia 17 de novembro, aos 83
anos, o ex-Deputado Federal e estadual pelo Maranhão
EMÍLIO BILÓ MURAD.
Emílio Murad exerceu, também, as funções de
Secretário de Estado, de Presidente da Companhia
de Habitação e outros cargos importantes no Estado
do Maranhão. Foi meu companheiro na vida política,
companheiro de geração, amigo da vida inteira.
Na Câmara dos Deputados, também prestou
serviços ao Brasil. Foi sempre um bom parlamentar,
excelente homem público, correto, que deixa uma lembrança muito forte no Maranhão.
Ao lado do grande político, existia também
o desportista, o que marcou muito a sua vida. Foi
Presidente da Federação Maranhense de Futebol,
presidiu clubes, participou de competições nacionais
e incentivou o atletismo no Estado, sempre muito presente na vida esportiva maranhense durante todo o
tempo em que viveu. Mas quero ressaltar, sobretudo,
a grande ﬁgura política que ele foi: um homem bom,
leal e de grandes virtudes pessoais. Portanto, é uma
grande perda para o Maranhão.
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Peço que seja transmitido à sua viúva, Dona
Antonieta, a seus ﬁlhos e netos e a toda a grande família, o nosso profundo pesar, principalmente o meu
pesar pessoal.
Assim sendo, requeiro, de acordo com as tradições da Casa e nos termos regimentais, sejam
prestadas as seguintes homenagens ao Sr. EMÍLIO
BILÓ MURAD:
1. Inserção em ata de voto de profundo
pesar;
2. Apresentação de condolências
à família, à Câmara dos Deputados, à
Assembléia Legislativa do Maranhão, ao Governo do Estado do Maranhão e à Federação
Maranhense de Futebol.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009 –
Senador José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Então, o orador Senador Osvaldo Sobrinho é o
inscrito.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores da República,
na semana passada, tive oportunidade de participar
de uma reunião na cidade de Buenos Aires, quando
ali se dava um grande conclave em torno de assuntos
do Parlatino, Parlamento Latino-Americano, no qual
tive a honra de conversar e falar com aqueles participantes, girando a pauta principal sobre educação a
distância.
Mas, antes de começar a minha fala, quero aqui
dizer que o Parlamento Latino-Americano é presidido
pelo Senador Casagrande, que, por sinal, tem feito um
grande trabalho neste Parlamento. É um homem que
tem dedicado a sua vida, a sua inteligência, a sua competência ao segmento do Parlamento Latino-Americano.
E eu não tinha a dimensão do que era esse Parlamento, e também não tinha a dimensão do trabalho que V.
Exª faz e continua fazendo no Parlamento.
O nome de V. Exª é referência nesse Parlamento.
Aonde vou, sempre é cobrada a presença de V. Exª, e
todos o elogiam, pela dedicação de V. Exª a essa instituição. Ela andou combalida por algum tempo, mas V.
Exª reergueu as colunas dessa instituição. E olha que,
tanto no encontro que tivemos em Havana; depois, no
Panamá; depois, em Buenos Aires – a última –, senti
que V. Exª realmente é um gigante nesse trabalho.
Quero aqui fazer meu depoimento e falar para
todo o Brasil sobre sua grandeza, a forma como V.
Exª conduz esse Parlamento e a forma como V. Exª
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representa o Brasil. É um Parlamento de importância
para toda a América Latina.
No encontro que tive também no Eurolat, Parlamento europeu e latino-americano, vários Parlamentares me perguntaram sobre V. Exª e o elogiaram, pela
sua conduta e pela forma como o Parlamento tem sido
conduzido.
Portanto, aqui, em nome do povo do meu Estado,
quero parabenizá-lo, porque, realmente, eu não tinha
a dimensão exata do que era esse trabalho. E V. Exª,
com sua sabedoria, tem conduzido-o com maestria,
dando orgulho a todos nós deste Senado.
Portanto, seu trabalho é digno de elogio, e quero
aqui deixar registrado, nos Anais desta Casa, o trabalho
que V. Exª vem fazendo. Parabéns, porque, realmente,
é um trabalho de grandeza maior!
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Muito obrigado. V. Exª me concede um aparte?
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Com
muito prazer.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Senador Osvaldo sobrinho, não há como não fazer um
agradecimento às palavras de V. Exª, pela generosidade e pela forma educada com que se dirige à minha
pessoa e ao trabalho que estamos fazendo no Parlatino. Na verdade, é um trabalho mais de coordenação
do que de qualquer outra coisa. O Parlatino estava de
fato, aqui, no Brasil, no Congresso Nacional, parado há
algum tempo. A sede era em São Paulo; depois, não
tivemos condições de continuar com a sede em São
Paulo, e a sede passou a ser no Panamá. O Congresso brasileiro ﬁcou afastado do trabalho do Parlatino,
e, no ano passado, foi solicitado que eu assumisse a
coordenação. Diversos Parlamentares têm colaborado, da Câmara e do Senado. O apoio do Presidente
Michel Temer e o apoio do Presidente Sarney têm sido
fundamentais para nós. E é um trabalho importante de
integração da América Latina. A integração dos Parlamentos é um primeiro passo para que possamos fazer
a integração dos países na área econômica, na área
cultural, na área social. Então, o Parlatino tem que dar
essa contribuição, para que possamos ter políticas que
sejam harmônicas, semelhantes e que se integrem em
todos os países da América Latina. V. Exª tem participado muito bem do debate, tem sido um reforço e um
craque nesse time da reconstrução e do trabalho do
Parlatino. Obrigado, Senador Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Eu
é que agradeço. Aliás, a missão que começou com o
Senador Nelson Carneiro e com o Senador Franco
Montoro foi continuada por V. Exª, o que parabenizo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a experiência brasileira demonstrou-se especialmente importante
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nesse contexto, uma vez que, concomitantemente às
sessões do fórum parlamentar, realizou-se uma série
de apresentações técnicas acerca dos avançados métodos, ferramentas e recursos pedagógicos virtuais,
que hoje se põem à disposição do ensino.
Nessa ocasião, o Ministério da Educação do Brasil, por meio de sua Secretaria de Educação a Distância, teve oportunidade de compartilhar o histórico das
ações desenvolvidas nos últimos anos e as signiﬁcativas conquistas por nós alcançadas na área.
Nosso país tem, atualmente, algo em torno de
800 mil estudantes de graduação a distância, vinculados a mais de 140 mil graduações e especializações.
A Universidade Aberta do Brasil tem 86 instituições,
estaduais e federais, distribuídas em 550 polos focados
na formação de professores e na gestão pública.
Em números globais, estamos falando de mais
de 3 milhões de brasileiros que utilizam a Educação a
Distância, sendo 1 milhão só na graduação. No começo
da década atual, não tínhamos sequer mil alunos.
Esse exponencial crescimento reﬂete uma irreversível tendência mundial. O mundo caminha para isso,
e os países de dimensões continentais como o nosso
caminham com muito mais velocidade.
Meu particular interesse por esta matéria remonta ao período em que fui Secretário de Educação de
meu Estado, entre 1990 e 1994, durante a gestão do
então Governador Jayme Campos, hoje Senador, cuja
cadeira ora me orgulho de ocupar, na qualidade de seu
suplente nesta Casa.
Naquela época, eu acumulava a função de ViceGovernador do Estado e, em 1991, a convite do Reitor
Fred Müller, da Universidade Federal de Mato Grosso,
constituímos uma comissão e empreendemos uma visita a Quebec, no intuito de conhecermos a tecnologia
canadense de educação a distância, por intermédio da
qual aquele país lograva levar a educação às regiões
mais distantes e inóspitas; às regiões geladas aonde
diﬁcilmente poderia ir o professor.
Estavam também nesse grupo o cientista Luiz
Pinguelli Rosa, hoje na Comissão Nacional de Energia Nuclear, e o Professor Paulo Speller, que depois
veio a ocupar por duas vezes a reitoria da Universidade Federal.
Nossa intenção era procurar meios que, a partir
de Cuiabá, pudéssemos levar a formação de alunos
e professores a localidades como Colíder, Sinop, Alta
Floresta e Novo Mundo, superando, portanto, as barreiras até então impostas pela distância e pelo difícil
acesso geográﬁco.
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A viagem foi extremamente proveitosa e resultou
na assinatura de um convênio, mediante o qual se viabilizou o desencadeamento de todo o processo.
A apropriação dessa tecnologia permitiu, inicialmente, que instalássemos um núcleo piloto na cidade
de Colíder, no Norte do Estado de Mato Grosso, assessorado por técnicos da Universidade de Quebec.
Os técnicos canadenses ﬁcaram no Brasil por
mais de um ano e meio e, apesar de enormes resistências políticas, conseguimos proliferar a ideia e
consolidar o projeto em todo o Estado de Mato Grosso, sendo depois adotado pelos governos seguintes,
alastrando-se por toda a região Centro-Oeste, para,
daí, disseminar-se pelo Brasil como um todo.
Graças, portanto, à extraordinária visão política
do Governador Jayme Campos, Mato Grosso já despontava pioneiro, há quase 20 anos, como precursor
da utilização dessa tecnologia na educação.
Estamos convictos de que o futuro da educação
passa, necessariamente, pela educação a distância.
Concordamos com os que dizem que, no futuro, será
difícil distinguir o que será presencial e o que será a
distância.
Em muitas das universidades americanas, o estudante não se vincula unicamente ao ensino presencial nem ao ensino a distância. Seu vínculo é com a
instituição. Portugal e outros países europeus já estão
usando muitas das tecnologias de ensino à distância
nos cursos presenciais, e é muito provável que, no
Brasil, o mesmo ocorra em breve.
A convergência entre a educação presencial e o
ensino por meios virtuais nos parece uma tendência
inevitável, notadamente para os cursos de especialização, nos quais acreditamos que a modalidade presencial se demonstrará cada vez menor.
Para além de nossa visão pessoal, a visão de
organismos internacionais, como o Banco Mundial, a
Cepal e a Unesco, assim como as diversas instâncias
da diplomacia parlamentar – suas ações de integração
regional em fóruns como o Parlamento Latino-Americano –, apontam para a utilização da educação à distância como política ideal de formação de professores
e alunos na América Latina.
As necessárias modiﬁcações no Estado brasileiro para assimilar a inﬂuência de novas tecnologias e
incorporá-las às nossas práticas acadêmicas parecemnos providência absolutamente prioritária.
Precisamos de estar preparados para, nesses
novos cenários, aproveitarmos os meios mais adequados para elevarmos o nível de qualidade e capilaridade
da educação brasileira, sobretudo na formação da ci-
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dadania crítica, com vistas à elevação da consciência
política nacional rumo ao enfrentamento e à superação
de nossas desigualdades sociais.
Tivemos lá uma reunião com mais de 20 Parlamentares, de 20 países diferentes e regiões e 14
representações e instituições de organismos internacionais.
Realizou-se esse encontro nos dias 12 e 13 de
novembro, e, naquela reunião da Comissão de Educação, Cultura, Tecnologia e Ciência, tivemos condições
de discutir e de colocar pontos importantes, como, por
exemplo, tecnologias e modelos de gestão do conhecimento para a educação e formação; modelos corporativos de boas práticas educacionais, como matemática, apoio para aperfeiçoamento de professores
e simuladores educativos; a iniciativa multilateral de
educação para o desenvolvimento humano; a conferência interparlamentar sobre atividades legislativas
relacionadas ao uso de tecnologias de informação e
comunicação, como a preparação para vários conclaves internacionais que se darão no ano de 2010; campanha pela não discriminação da educação; inovação
tecnológica e inclusão digital como ferramentas para
integração, educação e cultura da América Latina; legislação na América Latina sobre crimes cibernéticos
ou crimes digitais; mapeamento da inovação educativa na América Latina e Caribe; educação e inclusão
social; legalização e ensino obrigatório.
E passo a mencionar as principais deliberações
que foram aprovadas nesse encontro a respeito desses
assuntos falados: recomendações aos governos para
que se declare direito universal o acesso à banda larga com gratuidade de até um megabyte, proposta pelo
Deputado brasileiro Marco Aurélio Ubiali, uma proposta,
inclusive, discutida e aceita naquele conclave internacional; recomendações aos governos para exoneração
de impostos às atividades digitais quando destinadas
à educação – proposta conjunta do Deputado Ubiali e
também do Senador Osvaldo Sobrinho, que vos fala –;
declaração no sentido de se considerar a Internet como
um “acordo social” e não um bem ou serviço passível
de compra e venda – proposta do Senador mexicano
Francisco Javier Castellón Fonseca, também aceita
por aquela comunidade; essa teve a repercussão de
todos aqueles que lá estavam porque achamos que, na
verdade, é um direito universal de todos –; constituição
de grupo de trabalho, composta também por membros
de outras comissões do Parlatino, para compilar, analisar, comparar e harmonizar as proposições legislativas sobre crimes cibernéticos nos países integrantes
– proposta conjunta do Senador Osvaldo Sobrinho,
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que vos fala, e do Deputado brasileiro Lelo Coimbra –;
manifestação formal da comissão nas discussões da
problemática ambiental, contexto da Conferência de
Copenhague, COP 15 – proposta do Deputado brasileiro Colbert Martins, que era Presidente da comissão
naquele momento –; criação de um instituto de estudos
avançados em apoio aos trabalhos do Parlatino, com
ênfase para a educação a distância – proposta feita
por mim naquele conclave, que, por sinal, foi aceita,
e já se vão tomar as primeiras providências para que
se possa fazer esse grande trabalho.
Portanto, Sr. Presidente, quero crer que foi uma
jornada importantíssima de avanços para a educação brasileira e para a educação da América Latina.
Quero crer que essa comissão foi de real importância
para aqueles que acreditam que a educação poderá
ser ainda a remissão dos nossos pecados, porque
investir em educação é, acima de tudo, aumentar o
patrimônio da pátria.
Portanto, ﬁco muito feliz de ter oportunidade de
representar o Brasil nesse conclave, porque acredito
que a nossa riqueza maior está na formação dos nossos
jovens; a nossa riqueza maior está no aproveitamento
de pessoas de capacidade, de jovens que aí estão e
que, às vezes, não têm oportunidade de estudar.
Portanto, Senador Crivella, creio e tenho convicção absoluta de que nós vamos vencer. O Brasil
será uma verdadeira potência, não através da reserva
monetária que nós temos, mas através da reserva de
competência, de inteligência, de ciência que estamos
formando para este Brasil.
Concedo o aparte a V. Exª, Senador Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Apenas para parabenizar V. Exª por um discurso tão lúcido,
realmente ressaltando que, se nós esperamos construir
uma geração melhor no futuro, só temos um caminho:
a educação. Aliás, a Bíblia já nos indicava isto, eu diria,
nos primórdios da humanidade: que é necessário ao
homem ser fascinado pela sabedoria, absorvido, sequestrado pela curiosidade, pelo desejo de saber, por
esse inﬁnito que é a Matemática, a Física, a Química,
a Ciência Política, a Sociologia, a Filosoﬁa, para se
prevenir, para se vacinar das armadilhas da vida, das
drogas, do crime, das ambições estúpidas, venais. Então, V. Exª traz aqui um assunto primordial e recebe o
aplauso de todos os seus companheiros. Parabéns, e
que a jornada traga para V. Exª e para o Brasil grande
avanço! Parabéns, Senador!
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Muito
obrigado, Excelência. Incorporo o seu aparte ao meu
pronunciamento, porque tenho certeza, pois conheço
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o seu trabalho, de que V. Exª é um dos educadores
respeitados deste Brasil. O trabalho que V. Exª fez lá
no Nordeste, naquela fazenda onde V. Exª recuperava
aqueles jovens, é um negócio inédito. Lembro que, há
mais de dez anos, eu via V. Exª falar na televisão; não
o conhecia ainda, mas ali me enchia de orgulho saber
que nem tudo estava perdido, que havia alguém que
se preocupava com a juventude que estava desviada
neste Brasil. E são necessários projetos como aquele.
Não só um, centenas de projetos como aquele, porque,
dessa forma, nós podemos resgatar um pouco das dívidas sociais que temos com a nossa juventude.
Senador, é importante investirmos neste Brasil na
educação. Não sabemos a importância tão grande que
é. Se estamos caminhando para ser uma potência, só
chegaremos lá se, na verdade, investirmos na inclusão
social por meio do processo educacional. Não temos
outra saída, não temos outra salvação. As nossas dívidas sociais só serão pagas assim.
E tenho certeza de que o trabalho que vem sendo
feito no Brasil ultimamente, mesmo ainda bem devagar,
já tem avançado bastante. As escolas técnicas estão
sendo formadas, estão sendo abertas; as universidades estão sendo ampliadas; os cursos de educação a
distância estão sendo feitos pelo Brasil todo. Daqui a
pouco, nós teremos todo o território nacional coberto
por educação de qualidade, que vai nos dar orgulho e
vai melhorar muito a nossa situação.
A inclusão deve ser feita dessa forma, e por isso
me orgulho e não me canso de dizer que nós poderemos tornar o Brasil uma potência. Aliás, só quem
não acredita que somos potência somos nós. Lá fora,
quando se fala no Brasil, eles já acreditam que somos
uma potência. Agora, precisa o Brasil assumir essa
posição. Assumir de verdade, de peito aberto, assumir com convicção, assumir com certeza e saber que
não adianta lá fora estar repercutindo se aqui dentro
não estivermos bem.
Enquanto houver gente dormindo nas calçadas,
este País não será potência. Enquanto houver a fome,
este País não será potência. Enquanto houver a prostituição, a miséria, este País não será potência. Enquanto
não resgatarmos a dívida social por meio de um trabalho
de segurança para todos, de educação para todos, de
saúde para todos, este País não será potência.
Portanto, é necessário pagarmos as dívidas internas para, depois, então, avançarmos no Mercosul,
em todos os Parlamentos que existem e dizermos
que este País é um exemplo. Todos nos respeitam
porque sabem que resolvemos nossos conﬂitos com
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paz, com tranquilidade, com conversa, com diálogo e
com diplomacia.
Portanto, o Brasil é um País que todos esperam
que assuma a sua posição no Conselho das Nações,
principalmente do Conesul. E tenho certeza de que
nós vamos chegar lá, de que vamos avançar, porque,
se investirmos na educação, nós vamos ter uma saída. A população é jovem, a nossa população quer
aprender, tem sede do saber, basta apenas darmos
oportunidade a eles.
Aqui há a proposta do Senador do Rio Grande
do Sul, do meu Partido, sobre o Fies para educação.
É necessário avançar nessa proposta. Se ﬁzermos
e a educação virar investimento de fato, podem ter
certeza de que seremos a potência que almejamos
e queremos.
Portanto, Srs. Senadores, Sr. Presidente, agradeço de coração esta oportunidade e agradeço também
ao Senador Casagrande por ter me dado a oportunidade de representar este Parlamento nesse congresso
internacional, levando a voz da educação no Brasil, a
voz daqueles que clamam por justiça educacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Osvaldo Sobrinho, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero aqui, com muita alegria e honra, saudar o 436º
aniversário da bela cidade de Niterói, no meu Estado
do Rio de Janeiro, no próximo domingo, dia 22. Saudar a Niterói de Benjamin Constant, saudar a Niterói
do grande guerreiro Arariboia.
Senador Mão Santa, quando os franceses ocuparam a minha cidade do Rio de Janeiro, na Ilha de
Villegagnon, foi esse herói brasileiro, esse herói nativo,
nos primórdios da nossa nacionalidade, que nadou à
noite, na Baía de Guanabara, e acendeu uma tocha
no paiol dos franceses, destruindo todo o armamento
deles. Depois, vieram Estácio de Sá e Mem de Sá e
conquistaram a cidade. Por isso, nós somos hoje uma
nação de língua portuguesa.
Arariboia se tornou um sesmeiro. Ele recebeu
do Governo português, da Coroa do Império, as terras de Niterói.
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E Niterói agora faz 436 anos. É uma terra linda.
Foi capital do Estado do Rio de Janeiro. É a terra dos
estaleiros. É a terra onde o IDH é o mais alto do Rio
de Janeiro. É uma princesinha. Niterói engrandece o
Rio de Janeiro. Está de frente para o pré-sal. É a terra
da Universidade Federal Fluminense, de onde saíram
grandes pesquisadores e escritores. Niterói é, para nós
ﬂuminenses, um orgulho especial.
E ela hoje, domingo agora, com grande pompa
e de maneira solene e merecida, estará comemorando 436 anos. A essa cidade tão linda da minha terra,
a esse povo ordeiro, trabalhador, que tanto enobrece
o Brasil e o Rio eu quero deixar aqui consignados os
meus mais altos votos de felicidade, de um Senador
infelizmente obscuro, anônimo, o menor de todos, mas
que ama Niterói de todo coração.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Peço aos Srs. Senadores que se encontram nos
seus gabinetes e em outras dependências da Casa,
que compareçam ao plenário, porque há acordo de
Liderança para votarmos algumas matérias, e, se tivermos número, votaremos autoridades. A votação
dessas primeiras matérias, conforme foi acertado com
as Lideranças, será por consenso.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Sem revisão do orador.) – Quando da votação de
autoridades, Sr. Presidente, se for possível, eu gostaria que fosse apreciado o nome do Sr. César Augusto,
do TST. Acho que o processado já está aí. Agradeço
a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Qual é a matéria citada por V. Exª?
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – É a indicação do Sr. César Augusto para o Tribunal Superior do Trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Ainda não chegou da comissão. Essa é uma matéria
que exige maioria absoluta, de maneira que nós temos
de veriﬁcar se temos número no plenário.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para comunicar
a V. Exª que foi feito acordo entre as Lideranças para
a votação de 18 itens da pauta, já entregues à Presidência. Podemos votá-los até simbolicamente, pois
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são matérias sobre as quais há consenso. A depender
do quorum, nós estamos de acordo em votar as autoridades todas, cujos projetos de lei já estejam sobre a
Mesa, pedindo a sua inclusão em pauta. Nós estamos
de acordo em votar, desde que haja quorum conﬁável,
todas as autoridades, todas elas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Assim, uma vez mais, eu faço um apelo aos Srs.
Senadores que se encontram noutras dependências
da Casa e em seus gabinetes para que compareçam ao plenário para votarmos as autoridades, pois
existe acordo entre as Lideranças quanto a essas
matérias.
A pauta está trancada pela Medida Provisória nº
1, mas poderemos votar os outros decretos que não
têm implicação de vedação constitucional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 53:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 389, de 2009 (nº
293/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção nº 185 (revisada)
da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
e anexos, adotada durante a 91ª Conferência
Internacional do Trabalho daquela Organização, realizada em 2003, em Genebra, a qual
trata do novo Documento de Identidade do
Trabalhador Marítimo, com vistas na sua ratiﬁcação e entrada em vigor no Brasil.
Parecer favorável, sob nº 1.910, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo
Cavalcanti.
A matéria constou da Ordem do Dia da última sessão deliberativa, quando deixou de ser apreciada.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, o projeto está aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 54:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 390, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 390, de 2009 (nº
383/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica na Área do Turismo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Equador, celebrado em 4 de
abril de 2007, em Brasília.
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Parecer favorável, sob nº 1.911, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
O projeto está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Não houve manifestação contrária.
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 55:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 396, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 396, de 2009 (nº
789/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Extradição entre
a República Federativa do Brasil e a República
de Moçambique, assinado em Maputo, em 6
de julho de 2007.
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Parecer favorável, sob nº 1.912, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador João Pedro.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, dou o projeto como
aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 56:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 499, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 499, de 2009 (nº
1.350/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Suriname sobre Cooperação em
Matéria de Defesa, assinado em Paramaribo,
em 22 de abril de 2008.
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Parecer favorável, sob nº 1.913, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, dou como aprovado o projeto.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 57:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 656, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 656, de 2009 (nº
2.373/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação
Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Burquina Faso, assinado
em Brasília, em 30 de agosto de 2005.
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Parecer favorável, sob nº 2.009, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Paulo Duque.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, dou como aprovado o projeto.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 58:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 660, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 660, de 2009, (nº
1.385/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Memorando de Entendimento
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a União Econômica e Monetária do Oeste
Africano na Área de Biocombustíveis, celebrado
em Uagadugu, em 15 de outubro de 2007.
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Parecer favorável sob nº 1.914, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador João Tenório.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, dou como aprovada a matéria.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 59:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 719, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 719, de 2009 (nº 1.052/2008,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile sobre Cooperação em Matéria de Defesa, assinado em
Santiago, em 3 de dezembro de 2007.
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Parecer favorável sob nº 1.915, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, dou como aprovada a matéria.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Da Ordem do Dia constam requerimentos cujos itens
são os de nºs 73, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 89 e 90,
que serão submetidos ao Plenário, em globo, por serem requerimentos que serão votados pelo Plenário
sem nenhuma contestação.
Em votação os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
73
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).
Uma vez que já se encontra instruída pela
Comissão de Assuntos Econômicos, a matéria
vai à Comissão de Serviços de Infraestrutura e,
nos termos do art. 49, I , do Regimento Interno,
à de Desenvolvimento Regional e Turismo.
77
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).
O Projeto de Lei do Senado nº 259, de
2006, é desapensado das demais matérias,
volta a ter tramitação autônoma e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, retorna à Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania.
As demais matérias continuam tramitando
em conjunto e, uma vez que já se encontram
instruídas pela Comissão de Assuntos Econômicos, retornam ao exame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão
terminativa.
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78
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).
Uma vez que já se encontra instruída pelas Comissões de Educação, Cultura e Esporte, a matéria vai à Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania.
79
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, 355 e 431, de 2003; 352, de
2004; 121 e 370, de 2005; 86, de 2006; 151 e
531, de 2007, por regularem a mesma matéria.
(propaganda de bebidas alcoólicas, alimentos,
produtos fumígeros, medicamentos, terapias
e defensivos).
O Projeto de Lei do Senado nº 510, de
1999, perde seu caráter terminativo e passa
a tramitar em conjunto com as demais matérias, que vão às Comissões de Ciências,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; de Constituição, Justiça e Cidadania;
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle; de Assuntos Sociais;
de Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos
Econômicos e de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
80
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
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em dois blocos, por aﬁnidade, das seguintes
matérias: - Projetos de Lei do Senado nºs 410,
de 2003; e 224, de 2004 (gratuidade no transporte coletivo para idosos); e - Projetos de Lei
do Senado nºs 249, de 2004; e 135, de 2008
(isenções ﬁscais para doações a instituições
ﬁlantrópicas e pensão alimentícia).
Será cumprida a deliberação do Plenário
81
REQUERIMENTO Nº 1.227, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.227, de 2009, do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de aplauso ao Governo do
Estado de São Paulo pela iniciativa de treinar
as equipes do Programa de Saúde da Família
para ajudar fumantes a largar o vício.
Parecer favorável, sob nº 2.020, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior.
Será cumprida a deliberação do Plenário
85
REQUERIMENTO Nº 1.318, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.318, de 2009, do Senador Marconi
Perillo, solicitando voto de aplauso aos jornais
Correio Braziliense e Estado de Minas, pela
realização do “Seminário Pré-Sal e o Futuro
do Brasil”.
Parecer favorável, sob nº 2.021, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior.
Será cumprida a deliberação do Plenário
86
REQUERIMENTO Nº 1.359, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.359, de 2009, do Senador Efraim
Morais, solicitando que, sobre o Projeto de
Resolução do Senado nº 62, de 2009, além
da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (comprovação de
adimplência quanto aos empréstimos e ﬁnanciamentos devidos à União).
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez que já se
encontra instruída pela Comissão de Assuntos
Econômicos.
89
REQUERIMENTO Nº 1.389, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.389, de 2009, do Senador Eliseu
Resende, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2003,
com o Projeto de Lei do Senado nº 232, de
2007, por tratarem do mesmo assunto (cria
a Área de Proteção Ambiental Rio-Parque do
Araguaia).
As matérias passam a tramitar em conjunto, o Projeto de Lei do Senado perde o seu
caráter terminativo, e vão ao exame das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
90
REQUERIMENTO Nº 1.414, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.414, de 2009, do Senador Sérgio
Zambiasi, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 277, de 2007, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (deﬁne condições de qualidade
da oferta de educação escolar para crianças
de cinco e seis anos de idade).
Uma vez que já se encontra instruída
pelas Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Assuntos Sociais, a matéria vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nós temos agora as votações de mensagens para
as quais dependemos de número.
Eu, então, durante 15 minutos, vou conceder a
palavra aos oradores que a estão pedindo a palavra.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes ou em outras dependências da Casa,
que compareçam ao plenário, pois teremos a votação
de seis autoridades, conforme acordo estabelecido
entre as Lideranças da Casa.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Arns.
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O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria apenas de solicitar a V. Exª o atendimento, na medida do possível,
de duas situações.
A primeira delas: hoje cedo, provavelmente, V. Exª
recebeu um grupo de atletas olímpicos e paraolímpicos
preocupados com a questão dos encaminhamentos legislativos relativos ao Orçamento no que diz respeito
às necessidades da área.
Um dos atletas paraolímpicos cegos levantou a
situação de um projeto de lei – até pedi que falassem
também com V. Exª, eu disse que isso reforçaria o pedido – no sentido de se atender com o Bolsa-Atleta,
no caso para pessoas cegas, o treinador, aquele que
corre junto com o atleta cego, que é o atleta-guia –
o atleta cego, quando participa de uma competição
paraolímpica, precisa, em muitas modalidades, do
corredor que está junto com ele. O atleta que auxilia
o corredor precisa se dedicar intensamente a essa
sincronia com o atleta.
Recebendo essa ponderação, a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, como Comissão, elaborou
e aprovou esse projeto de lei depois de discuti-lo com
a sociedade, e o apelo deles é para que esse projeto
possa ser votado em plenário, já que está aguardando
um espaço na pauta da sessão deliberativa.
O segundo pleito, Sr. Presidente, eu já havia feito
em outra ocasião – tinha utilizado o microfone na outra vez também –, diz respeito ao PLC nº 60 de 2007,
da Câmara dos Deputados, que prevê a participação
do psicólogo e do assistente social na escola comum.
Isso seria um avanço muito importante para o aluno
sem deﬁciência, o aluno que esteja na escola comum,
porque haveria, dentro do projeto político-pedagógico,
a participação do psicólogo e do assistente social.
Esse projeto foi muito enaltecido. O Ministério da
Educação, no ﬁnal, concordou com os termos dentro de
uma visão político-pedagógica. Na escola, esse assistente social pode fazer um trabalho importante com as
famílias e com as crianças para inserir esse contingente
de pessoas também nos programas sociais.
O debate na Comissão foi no sentido de alavancar a qualidade da educação pela participação de outros proﬁssionais também. Outro dia, inclusive, eu ﬁz
questão de mencionar novamente o seguinte: o psicólogo e o assistente social vão beneﬁciar o aluno sem
deﬁciência, mas vão beneﬁciar também o aluno com
deﬁciência que esteja na escola comum.
Como sei que V. Exª é muito ligado à área, peço
que esses dois projetos possam ser apreciados o mais
rapidamente possível. Há consenso em torno deles,
há entendimento. Tanto que um deles foi fruto não da
iniciativa de um Senador em particular, mas de toda
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a Comissão de Educação, todos o assinaram; o outro foi aprovado, por unanimidade, também naquela
Comissão.
Então, esse é o apelo que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Flávio Arns, as duas matérias suscitadas
por V. Exª, constantes de projetos de lei, são da maior
relevância e eu teria imenso prazer em votá-las, sobretudo por que, hoje pela manhã, como V. Exª se referiu,
recebi os atletas paraolímpicos e o projeto de lei de
que fala V. Exª é um projeto da maior necessidade. Ao
mesmo tempo, é um projeto humano, porque trata das
pessoas que acompanham esses atletas olímpicos. De
maneira que são pessoas que dedicam as suas vidas
àquelas outras pessoas que vão competir nas olimpíadas com deﬁciência física.
Infelizmente, os dois são projetos de lei e como tal
eles não podem ser votados. Por que eles não podem
ser votados? Porque a Constituição proíbe, porque a
pauta está trancada e nós estamos votando apenas
aquelas matérias que não implicam nenhuma obstrução constitucional.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Certo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Mas no momento em que a pauta for destrancada,
V. Exª pode ter certeza de que nós os votaremos,
porque acho que as Lideranças não terão nenhuma
objeção para votarmos dois projetos de lei de tão alta
magnitude.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sem dúvida alguma, concordo com o encaminhamento. Tenho
certeza de que haverá também a concordância das
Lideranças dos vários partidos.
Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
V. Exª quer usar da palavra, Senador Romero
Jucá?
Peço aos Líderes que convoquem os seus liderados para comparecerem ao plenário.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é exatamente isso. Eu
gostaria de solicitar, inclusive, a presença do Senador
Arthur Virgílio, do Senador Renan Calheiros, do Senador Gim Argello, porque, em tese, na semana passada,
houve acordo para votarmos hoje os embaixadores, e
votarmos também a entrada da Venezuela no Mercosul, independentemente da liberação da pauta com a
votação da Medida Provisória.
Então, eu gostaria da presença dos Líderes para
que pudéssemos combinar esse procedimento e, também, chamar os demais Senadores e Senadoras que
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estão em seus gabinetes, porque temos indicação de
embaixadores e autoridades para votarmos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) –Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Foi atendido o apelo que a Mesa fez às Lideranças
da Casa.
Concedo a palavra ao Senador José Agripino,
Líder do Partido do Democratas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Líder Romero Jucá tem todo o direito de defender os interesses
do Governo, que passam pela aprovação, que desejo ver evitada – mas esse é um pensamento pessoal
meu –, do ingresso da Venezuela do Presidente Chávez no Mercosul.
Recebi ligação do Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB, conversei com o Senador Arthur Virgílio
e conversei com o Senador Romero Jucá e conversei
com V. Exª, evidentemente, em primeiro lugar.
Acho que temos um período de um pouco mais
de um mês até o recesso e é preciso que nós pactuemos a pauta a ser apreciada, inclusive o projeto de
reforma administra da FGV para o Senado. Conforme
V. Exª solicitou, já foi entregue e acho que temos algumas etapas de discussão até a votação em plenário.
É uma das matérias, fora outras.
A minha proposta é que façamos uma reunião,
uma reunião prévia com o Líder do Governo, com os
Líderes partidários, para fazermos a apreciação prévia
da pauta a ser votada até o recesso e caminharmos
nessas quatro semanas até o recesso com pautas e
votações deﬁnidas, se possível sem conﬂito; se houver
conﬂito, iremos a voto.
Evidentemente há matérias, como o ingresso
da Venezuela no Mercosul, que vão ter que ir a voto.
Posso até tentar uma obstrução, mas o Governo, se
tiver maioria, vai colocar os seus aliados em plenário
e vai haver votação. São os direitos regimentais que
os partidos têm e que a Casa pressupõe.
Então, eu gostaria que, no clima que sempre imperou entre os Líderes, nós ﬁzéssemos essa reunião
prévia para pactuarmos a pauta que V. Exª já iniciou e
ﬁcaríamos com quatro ou cinco semanas de votações
ordenadas por consenso ou por voto.
É a proposta que faço e apresento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É com imenso prazer que ouço a proposta de V. Exª.
Imediatamente nós iremos providenciar essa reunião
entre os Líderes da Casa para estabelecermos a pauta
de votação, até o ﬁm do ano, das matérias que forem
consideradas mais urgentes pelas Lideranças, não
apenas as matérias em torno das quais exista con-

NOVEMBRO
2009
Novembro de 2009

senso mas, também, aquelas que forem do interesse
do País, pois, mesmo que não haja consenso, é da
prática parlamentar que, pelo voto, elas sejam decididas pelo Plenário.
Obrigado a V. Exª.
O SR ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda sobre essa
questão.
Eu gostaria de dizer que nós temos conversado
com todos os Líderes. A Liderança do Governo não
tem sido obstáculo ao entendimento; pelo contrário,
nós temos procurado construir o entendimento permanentemente.
Então, atendendo à proposta do Senador José
Agripino e da Oposição, nós entendemos a necessidade
dessa reunião. Vamos relegar o compromisso formado pelo Senador Arthur Virgílio de votar hoje a matéria relativa à Venezuela para que entre na discussão
de montagem dessa pauta, mas com o compromisso
de que seja votado até o ﬁnal do exercício. A base do
Governo e o Governo têm uma pauta de assuntos que
querem ver votada até o ﬁnal do ano.
Para hoje, então, eu proporia que votássemos a
indicação de autoridades, porque aí não há nenhum
tipo de desconforto ou qualquer tipo de debate contrário à votação.
Então, eu proporia que nesta sessão votássemos as indicações de autoridades, mas não as que
necessitam de quorum qualiﬁcado, tendo em vista que
o quorum está baixo.
Portanto, não votaríamos as indicações que precisam de 41 votos para a aprovação; votaríamos as
indicações de embaixadores e de outras autoridades
que não necessitam de quorum qualiﬁcado.
Faremos a reunião amanhã com V. Exª, para
tentarmos fechar essa programação da próxima semana.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
A Mesa está apenas aguardando que os Srs.
Senadores compareçam ao plenário, para iniciarmos
a votação das indicações de autoridades.
Com prazer, ouço o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, dei entrada, na semana passada, na CPI da Previdência Social, com o atendimento de todas as exigências que
o Regimento e a Constituição estabelecem e com 36
assinaturas.
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Então eu gostaria de solicitar duas coisas a V.
Exª: primeiro, a leitura desta CPI; segundo, dizer a V.
Exª que eu gostaria que pudéssemos, pelo menos,
abrir o funcionamento da CPI do Dnit.
V. Exª é testemunha do quanto tenho lutado por
essa CPI, sozinho Presidente, eu e V. Exª. Eu e V.
Exª!
Faça isso para mim. A Nação quer, os Senadores querem, porque assinaram o requerimento da
CPI. Faça isso.
Peço a V. Exª a leitura da CPI da Previdência e
a abertura da CPI do Dnit.
Tenho certeza de que posso contar com a força
do Presidente desta Casa.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sem dúvida.
Na quinta-feira, infelizmente, eu não estava aqui
presente na reunião quando chegou o pedido de CPI,
mas estou pedindo à Mesa que determine a leitura
nesta sessão.
Quanto à CPI do Dnit, já foi lida e por três vezes
já nos dirigimos às Lideranças. Até agora, elas não
responderam, indicando os nomes – algumas delas,
não todas –, mas asseguro a V. Exª que eu vou marcar prazo. Assim que esgotar o prazo marcado se não
for atendido, a Mesa usará daquela faculdade que lhe
permite a decisão do Supremo Tribunal Federal de indicar os membros da Comissão.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome do
PSDB, manifesto o nosso apoio à proposta do Senador
José Agripino. Entendemos ser importante organizar
a pauta até o ﬁnal do ano, priorizando as matérias de
maior relevância.
Evidentemente, teremos uma posição contrária
ao ingresso da Venezuela no Mercosul, por razões já
conhecidas. Entendemos que quando chegar o momento de deliberar, teremos de deliberar. O Governo tem maioria suﬁciente para colocar em votação a
matéria.
Quanto à pauta de hoje, Sr. Presidente, além
das matérias resultantes do acordo de Lideranças, o
PSDB também concorda, se V. Exª também entender
ser possível, incluir na pauta de hoje o projeto para
aprovação do nome do Dr. Augusto César Leite de
Carvalho para Ministro do TST, aprovado hoje pela
Comissão de Constituição e Justiça.
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Não há, da parte do PSDB, qualquer obstáculo
a essa inclusão, já que o Dr. Augusto César encontrase na tribuna de honra e poderíamos aprovar já hoje
a sua indicação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Terei imenso prazer em submeter à votação da Casa
o nome do Dr. Augusto César. Estou apenas aguardando que tenhamos número. E, no caso do Dr. Augusto
César, precisamos ter uma votação com quórum qualiﬁcado. Então, a Mesa está esperando que os Senadores
compareçam ao plenário. Concedi 15 minutos e vou
prorrogá-los por mais 15 minutos, porque sei que eles
estão ocupados, alguns em comissões, e é o tempo
necessário para que compareçam ao plenário.
Concedo a palavra ao Senador Renato Casagrande, pela Liderança.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, apenas para solicitar que,
após o Senador Renato Casagrande, V. Exª pudesse
abrir o painel para a votação do primeiro embaixador,
até para servir de atrativo aos Senadores que estão
nos gabinetes. Sugestão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Romero Jucá, sua sugestão será aceita.
Concedo a palavra ao Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ﬁzemos
agora um debate na Comissão Mista Especial sobre
Mudanças Climáticas a respeito do Relatório Final do
Ano, apresentado pelo Deputado Colbert Martins, e
também acabamos fazendo um debate sobre a posição
brasileira a ser levada para a COP-15, em dezembro,
e a posição de alguns países importantes.
Naturalmente, lamentamos muito a posição dos
Estados Unidos, da China, da Austrália, da Rússia e
de alguns outros países que já anunciaram que não
terão condições de fechar um acordo na COP-15, a
reunião de Copenhague. É de lamentarmos, porque
tínhamos uma grande expectativa com relação a essa
reunião da ONU. Essa reunião já era anunciada há
algum tempo, há alguns anos. Tivemos a Conferência de Bali, depois a da Polônia e agora teremos a de
Copenhague, na Dinamarca. Desde Bali, anunciou-se
que, a partir de Bali, deﬁnidos os caminhos, fecharíamos o nosso entendimento em Copenhague agora,
no mês de dezembro. Para que isso? Para que esse
novo acordo possa substituir o Protocolo de Kyoto, que
tem vigência até o ﬁnal de 2012. Precisamos deﬁnir um
novo acordo, um novo protocolo a partir de 2013, com
o prazo consensuado de 2013 até 2020.
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Isso me parece que não será possível. Não sendo
possível, tira um pouco do brilho da reunião de Copenhague e coloca novamente os Estados Unidos com
uma posição de protagonista do atraso, porque, com
a eleição de Barack Obama, na reunião da Polônia,
em dezembro passado, imaginou-se que, com quase
um ano de Governo Obama, conseguir-se-ia chegar a
uma posição mais avançada enquanto país, enquanto
nação, enquanto Estado americano, para ser levada
a Copenhague, na Dinamarca. O Governo Obama só
conseguiu aprovar, na Câmara dos Deputados, uma
posição que estabelece uma redução das emissões de
gases do efeito estufa, mas não conseguiu aprovar no
Senado. Portanto, o Governo americano não tem uma
posição clara com relação a esse tema. Não tendo uma
posição clara com relação a esse tema, eles acabaram
se aliando a outros países que também não têm posição
e estão defendendo que a reunião da Dinamarca seja
uma reunião para que haja o fechamento de algumas
posições políticas, mas que o acordo coordenado pela
ONU (Organização das Nações Unidas) seja, de fato,
consolidado no ano que vem.
É um atraso, é uma perda de tempo, mas, se
nós tivermos que fechar um acordo, que fechemos
no ano que vem. O importante é que coloquemos e
consolidemos a ONU como uma instituição importante nesse tema da governança global. Nós sabemos
que o tema mudanças climáticas não é um tema do
Governo brasileiro, do Brasil, do País Brasil, não é um
tema de nenhum outro país isoladamente; é, na verdade, um tema de interesse global e precisa ter uma
gestão global. Então, os mecanismos de governança
global – e a ONU é um mecanismo de governança global – devem ser fortalecidos. E mais do que só fechar
acordos bilaterais, como houve o fechamento entre o
Governo americano e a China ou entre Brasil e França,
é fundamental fecharmos o entendimento entre todos
os países do planeta, para que os países desenvolvidos possam dar uma contribuição maior. E o IPCC
tem anunciado que a redução mínima, até 2050, tem
que ser de 80%. Portanto, até 2020, nós teríamos que
reduzir de 25% ou 26% a 40% das emissões de gases
do efeito estufa.
Não fecharmos essa posição agora é um atraso
que pode diﬁcultar, depois, a aprovação desse protocolo, desse entendimento da ONU nos países signatários, nos países que assinaram ou que assinarão
esse entendimento.
Então, há uma frustração com relação àquilo que
nós temos de expectativa na reunião da Dinamarca.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, nós temos uma
posição brasileira, que é uma posição mais avançada.
O Brasil saiu de uma posição mais atrasada para uma
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posição mais avançada. A posição brasileira, até Bali,
era uma posição de não discutir metas e nem assumir compromissos. A partir de Bali, depois na Polônia
e agora, com o anúncio feito pelo Presidente Lula de
que vai estabelecer uma meta voluntária – voluntária,
mas é uma meta – com acompanhamento interno e
externo, que poderá ir de 36,1% a 38,9% de redução
das emissões até 2020... Se nada fosse feito, o Brasil,
em 2020, iria emitir tantas toneladas de gases de efeito
estufa, de CO2, equivalente, em 2020, nesse processo
de crescimento. O Governo se predispõe a adotar medidas para que haja uma redução de até 38,9%, caso
tome as medidas e as decisões que pretende tomar.
Então, é uma decisão importante. Isso inclui uma
redução de 80% do desmatamento. O Governo já anunciou uma redução importante no desmatamento.
Agora, no ano que fechou, em junho e julho de
2009, o desmatamento na Amazônia foi de 7 mil quilômetros quadrados, uma redução muito grande perto
daqueles 28 mil quilômetros quadrados que nós tivemos em 2003 e 2004. Houve uma grande redução do
desmatamento da Amazônia e, é lógico, pelo impacto
provocado pelo desaquecimento da economia, mas,
em grande parte, além da redução da atividade econômica, provocado pela intensiﬁcação da atividade
do Governo.
Então, Sr. Presidente, nós estamos cientes de
que o Brasil caminha na direção correta e espero,
sinceramente, que o Governo brasileiro possa adotar
esse plano de combate ao desmatamento, que é desenvolvido na Amazônia Legal, que ele possa adotar
esse plano de controle do desmatamento em todos os
biomas do Brasil, em todo o território nacional, porque
não é concebível que nós ainda tenhamos desmatamentos como temos no nosso País.
A outra questão que acho fundamental e importante é que nós estamos debatendo aqui, no Senado,
a política nacional de mudanças climáticas, estamos
debatendo o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas. Amanhã, certamente, essas duas matérias irão
à votação na Comissão de Infraestrutura e, depois, na
Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão
de Meio Ambiente. Se pudermos votar, vamos votar.
Nós temos um debate sobre se devemos incorporar,
na política nacional, a meta voluntária anunciada pelo
Governo Federal. É um debate que teremos que fazer
nesses próximos dias para veriﬁcarmos qual é a melhor posição brasileira. Alguns acham que sim, que,
se o Governo já anunciou uma meta, institucionalizar
essa meta seria importante. Outros acham que não,
porque uma meta voluntária não deveria estar na lei.
É um debate importante. Acho que quanto mais nós
comprometermos o Governo com a meta, e não ser
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só uma decisão do Governo mas, também, uma decisão do Congresso e da sociedade, isso vai ser uma
decisão importante.
A outra questão é que não adianta jogar um número ao vento. Se vamos chegar a uma redução de
38,9%, qual é o caminho que vamos seguir? Quais são
as ações que vamos adotar para que essa meta seja
atingida, para que possamos, de fato, alcançar esse
objetivo em 2020? Não é só anunciar; temos de deﬁnir
qual caminho vamos seguir. E o Congresso terá um
papel importante, seja através da Comissão Mista de
Mudanças Climáticas, seja através das suas comissões temáticas, como a Comissão de Meio Ambiente,
como a Comissão de Relações Exteriores, daqui e da
Câmara. Acho que isso é importante.
Concluo, Sr. Presidente, fazendo um registro
de outro tema: o debate do pré-sal, que acontece na
Câmara dos Deputados. O Governo Federal fez um
entendimento em que aumentou a participação dos
Estados não produtores e garantiu um mínimo de participação dos Estados produtores. Agora, há um grande movimento sendo feito na Câmara para que haja
uma mudança desse acordo feito com o Governo. Isso
nos preocupa porque a desorganização da votação na
Câmara pode também desorganizar a votação aqui no
Senado. Então, estamos na expectativa de que o acordo feito pelo Governo de fato possa ser cumprido na
Câmara para que possamos também ter a facilidade
de votar a matéria aqui no Senado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 112, DE 2009
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 112, de 2009 (nº 528/2009,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Miguel Júnior França Chaves
de Magalhães, Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à Federação de São Cristóvão e Névis.
O parecer da Comissão foi favorável e não
houve quem pedisse a palavra para discutir a
matéria. (Parecer nº 2.091, de 2009–CRE)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. Alguns já o ﬁzeram. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Intervenção fora do microfone.) – Pela ordem, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero manifestar o meu apoio à indicação do Embaixador Miguel Júnior Magalhães para São Cristóvão e
Névis. Avalio que é importante que o Brasil instale essas novas embaixadas para aumentar o seu volume
de comércio exterior, de relações, inclusive com esses
países menores.
Eu gostaria, Sr. Presidente, de transmitir ao Senado, nesta oportunidade, que se desenvolve, nesta
tarde, a sessão do Supremo Tribunal Federal. O Presidente Gilmar Ferreira Mendes, há pouco, proferiu o
seu voto a favor da extradição do Sr. Cesare Battisti
para a Itália. O placar agora está cinco a quatro. Após
o intervalo – essa segunda parte deve estar se processando neste instante –, os Ministros deverão decidir se essa decisão será mandatória ou não para o
Presidente da República.
Eu gostaria de assinalar que, no momento em
que desenvolveu a sua argumentação, o Ministro Presidente Gilmar Mendes não considerou, sobretudo ao
descrever minuciosamente os quatro assassinatos,
que as únicas testemunhas que efetivamente disseram
que Cesare Battisti cometeu os quatro assassinatos
foram os delatores premiados, ou dissociados. E não
há a citação da parte dele ou de quem quer que seja
ou das autoridades italianas de que efetivamente foi
Cesare Battisti quem cometeu os quatro assassinatos,
o que reforça as dúvidas que levaram o Ministro Tarso
Genro a proferir o seu voto pela concessão de refúgio
ao Sr. Cesare Battisti.
Há muitas pessoas que, tendo assistido à minha
argumentação e, sobretudo, baseadas nos estudos da
escritora Fred Vargas, que inclusive encaminhou cartas aos Ministros, mostrando, depois de ter estudado
por cinco anos em profundidade, que, embora tendo
participado dos Proletários Armados pelo Comunismo
(PAC) e cometido ações consideradas revolucionárias
contra o Estado italiano nos anos 76/ a 78, o Sr. Cesare Battisti aﬁrma que não cometeu aqueles quatro
assassinatos pelos quais está sendo condenado à
extradição até o presente momento.
Quero aqui externar às pessoas que se indignaram por eu estar defendendo esta causa que avalio que
é dever da Justiça brasileira desvendar inteiramente
a verdade e tomar uma decisão baseada naquilo que
comprovadamente aconteceu.

90

60230

Quinta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Se não se comprova que houve testemunhas que
tenham visto Cesare Battisti, que não sejam os delatores premiados, e se não há qualquer comprovação de
perícia técnica nessa direção, então, a conclusão não
poderia ser esta – pelo menos, é este o meu entendimento – que fez com que cinco dos Ministros tenham
votado pela extradição.
Eu espero que, nesta segunda parte, a maioria
dos Ministros permitam ao Presidente da República
tomar a decisão que considerar a mais acertada.
Obrigado.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, para encaminhar
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço ao Senador João Durval que vote. (Pausa.) Já
votou? Está bem.
Senador Paulo Paim, peço a V. Exª que vote.
(Pausa.) Já votou? Está bem. Obrigado.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, peço a palavra para falar sobre o assunto,
sobre a mensagem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Já darei a palavra a V. Exª.
Senador Acir, peço a V. Exª que vote. Senadora
Serys... (Pausa.)
Com a palavra o Senador Eduardo Azeredo.
Apenas para nós organizarmos os nossos trabalhos, para fazermos a primeira votação.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sobre a Mensagem nº 112, o Embaixador Miguel Júnior
Magalhães foi aprovado na Comissão de Relações
Exteriores. Ele tem todas as condições para exercer
bem essa função.
Entretanto, diferentemente do Senador Suplicy,
eu quero trazer aqui realmente preocupações com este
tipo de embaixada que está sendo aberta pelo Brasil.
São Cristóvão e Névis são, na verdade, duas pequenas ilhas no Caribe que, juntas, têm 39 mil habitantes.
Portanto, é uma população menor do que um grande
número de cidades brasileiras. Cada embaixada, para
ser aberta, custa cerca de R$1 milhão. Esse é o custo
para se instalar uma embaixada. Em São Cristóvão e
Névis apenas os Estados Unidos têm, também, embaixada. Então, vamos ﬁcar com os Estados Unidos
e o Brasil.
Acho importante que essa crítica seja aqui colocada. O Brasil está correto em buscar a abertura de
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novas embaixadas nos países africanos, nos países
da América como um todo, em países da Ásia, mas
me parece que, nesse caso especíﬁco, em que o Brasil
está abrindo ou abriu quatro embaixadas em pequenas ilhas do Caribe, na verdade os recursos seriam
mais bem utilizados em consulados. Temos 1,2 milhão
de brasileiros morando nos Estados Unidos e temos
lá dez consulados. Poderíamos muito bem utilizar esses recursos para abrir um décimo primeiro, um décimo segundo. Temos muitos brasileiros em Portugal
que precisam de outros consulados, e até na própria
Argentina.
Portanto, quero deixar aqui, Srs. Senadores, essa
manifestação, essa crítica quanto a essa política de
abrir embaixadas em pequenas ilhas do Caribe, onde
não existe nenhuma outra representação a não ser, às
vezes, a dos Estados Unidos, como é o caso de São
Cristóvão, é, na verdade, uma política equivocada. Melhor seria que esse dinheiro fosse utilizado em novos
consulados e não nessas pequenas ilhas.
O argumento de que isso dará votos no Conselho
da ONU não me parece válido.
Todavia, friso que não quero, de maneira alguma, ater-me à questão do Embaixador. O Embaixador
tem todas as condições. Espero que ele seja aprovado, mas eu quero dizer que, neste momento em que
se discute, em que se aprova São Cristóvão e Névis,
é importante trazer esta consideração.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou apurar a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Era isso
que eu ia solicitar, Sr. Presidente, que pudéssemos
votar. Há uma sintonia...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Quero desejar, Sr. Presidente....
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Há uma
sintonia entre nós, Sr. Presidente, para minha satisfação.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– O PRB quer desejar, Sr. Presidente, toda sorte ao Sr.
Miguel Júnior Magalhães, em São Cristóvão e Névis.
Que Deus o abençoe e ilumine.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB-AP)
– Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB-AP) –
Votaram SIM 41 Srs. Senadores; e NÃO, 06.
Não houve abstenção.
Total: 47 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Infelizmente, eu não tinha ligado o microfone.
V. Exª tem a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.) – Peço a V. Exª que registre o voto favorável no
painel anterior, porque acabei de chegar aqui.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A votação é secreta, mas a manifestação de V. Exª
constará da Ata.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, eu
estou votando com o Governo, Presidente. Estou votando com o Governo.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Muito bem, Flexa.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.) –
Sr. Presidente, também para declarar o meu voto na
indicação do Embaixador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 176, DE 2009
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 176 , de 2009 (nº 743/2009,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhora Isabel Cristina de Azevedo Heyvaert, Ministra de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixadora do Brasil junto à República
Democrática Federal da Etiópia.
O parecer foi favorável. (Parecer nº 2.092,
de 2009-CRE)
É o seguinte o parecer:
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sim.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Na ocasião, eu
gostaria de parabenizar a ilustre dama Isabel Cristina
de Azevedo Heyvaert, que vai para a Etiópia, Sr. Presidente, um dos países mais pobres da África. Mais de
60% do PIB da Etiópia são doações da Comunidade
Europeia. A maior parte dos trabalhadores (90%) são
informais, e, dos formais, Sr. Presidente, 90% trabalham para o governo.
É um país pobre, que precisa encontrar o seu futuro,
e eu desejo à Isabel Cristina que possa aumentar as relações do Brasil com a Etiópia, estreitando-as. Nós já temos
Embaixada na Tanzânia, com sucesso, já temos no Quênia,
já temos em Uganda, faltava agora, realmente, na Etiópia.
Fechamos assim, praticamente, o norte da África.
Agora, Sr. Presidente, eu gostaria aqui de fazer uma
ponderação. O Governo apresentou uma medida para tratar de direito autoral. É um projeto elaborado no Ministério
da Cultura. Esse projeto vai tratar de direito autoral.
Eu já luto aqui, há seis anos, para que as concessões de rádio e televisão, ao serem renovadas, tenham
o nada consta do pagamento dos direitos autorais, e
o Governo pega um artigo pelo qual eu já luto, uma
bandeira de há seis anos, e a incorpora na lei. Eu ﬁco
perguntando: “Meu Deus do céu, será que é justo tratar de direito autoral roubando o direito autoral de um
Senador que aqui luta tanto para poder exercer com
dignidade o seu mandato?”
Pelo menos dessa vez se esperava, por parte dos
técnicos do Governo, que prestigiassem até um Senador
da base e dessem prioridade ou dessem preferência para
aprovarmos aqui, o que, aliás, é mais fácil. Nós podíamos
alcançar o mesmo objetivo e garantir que, na renovação
de concessões de rádio e televisão, se pagasse direito
autoral de dez em dez anos. Os autores, compositores
aguardam dez anos. A maioria das rádios e televisão
estão inadimplentes. Então, uma vez, de dez em dez
anos, o proprietário ia lá, acertava no Ecad, vinha aqui
e renovava a concessão. Podíamos mudar isso aqui, no
Regimento Interno do Senado Federal.
Apresento a lei, a prioridade é o Governo... Agora,
ﬁca aqui o questionamento e a lamentação. Eu gostaria
de contar, eu diria, com a compreensão, com a tolerância, com a indulgência do Governo, porque vai tratar de
direito autoral roubando o direito autoral de um Senador
da base. Não acho esse o melhor caminho.
Fica aqui o meu desabafo, Sr. Presidente, diante
da Nação e do Plenário.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Crivella, a observação de V. Exª é muito útil
à Casa, uma vez que V. Exª, durante tantos anos como
missionário, viveu na África e conhece a situação do
povo africano, que, atualmente, o Governo brasileiro
está prestigiando, inclusive abrindo Embaixadas nesses
países, o que eu acho que é de extrema relevância.
Muito obrigado a V. Exª.
Peço aos Srs. Senadores que ainda não votaram
que o façam. (Pausa.)
Senador Renan Calheiros, peço a V. Exª para
exercer o seu direito de voto. (Pausa.)
Pelo Espírito Santo, os Senadores Renato Casagrande e Magno Malta podem votar. Queremos o voto
de V. Exªs no painel.
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Ah, eu agradeço.
(Continua a votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Senadora Marina está votando?
A SRª MARINA SILVA (PV – AC) – Tentando,
Senador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Peço à Assessoria da Mesa que apoie a Senadora Marina
para votar, porque não está funcionando o seu painel.
A Mesa vai apurar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 49 Srs. Senadores; e NÃO, 02.
Não houve abstenção.
Total: 51 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos votar, agora, a Mensagem 177.
A SRª MARINA SILVA (PV – AC) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
A SRª MARINA SILVA (PV – AC. Pela ordem.)
– Eu só quero pedir que registre a minha intenção de
voto favorável no item anterior, Sr. Presidente. Muito
obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata vai registrar a vontade de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
MENSAGEM Nº 177, DE 2009
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 177, de 2009 (nº 719/2009,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor Renato Xavier, Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto a São Vicente
e Granadinas.
O parecer foi favorável. (Parecer nº 2.093,
de 2009-CRE)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem tenha pedido a palavra para
discuti-lo, encerrada a discussão.
Vamos submeter à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Da
mesma maneira, essa também é uma pequena ilha do
Caribe, São Vicente e Granadinas. Lá, também, o Brasil
está abrindo a embaixada e a população é menor que
cem mil habitantes. O Embaixador também tem todas
as condições de ser embaixador. A crítica, mais uma
vez, também é à abertura da embaixada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Senador Crivella, pedimos a V. Exª para votar.
(Pausa.)
Todas as Srªs e os Srs. Senadores já votaram?
(Pausa.)
Vou encerrar a votação.
O Senador Flávio Arns está votando.
O Senador Nery está votando.
Vou encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 45 Srªs e Srs Senadores; e NÃO 06.
Houve uma abstenção.
Total: 52 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 201, DE 2009
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 201, de 2009 (nº 797/2009,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Haroldo Teixeira Valladão Filho,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Especial do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República de
Trinidad Tobago.
O Parecer foi favorável. (Parecer nº
2.094, de 2009-CRE)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Pela ordem, tem a palavra o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
apenas comunicar à Casa e aos telespectadores da
TV Senado, que são muitos, que na sexta-feira a CPI
da Pedoﬁlia estará em Sorocaba. Lá veremos um caso
emblemático, envolvendo um Secretário de Planejamento de um Município tão importante como aquele,
de gente descente, que foi preso em um motel com
crianças de tenra idade.
Vamos ouvir essas crianças, sem revitimizá-las,
e também ouvir o Secretário, porque é um homem absolutamente inﬂuente na cidade. Aliás, tem-se detectado uma rede muito grande no interior de São Paulo, e,
por ser um caso emblemático, necessário se faz que
nós da CPI nos dirijamos para lá nesta sexta-feira, e
assim o faremos.
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Sr. Presidente, quero ainda registrar que sábado próximo passado eu estive em Paulo Afonso, na
Bahia, participando de um movimento em praça pública, intitulado Todos contra a Pedoﬁlia; todos contra
o abuso. À tarde, reunimo-nos, Senador Mão Santa,
com o Ministério Público – com o juiz da cidade –, que
proferiu palavras maravilhosas sobre o seu posicionamento como juiz, diante de crimes sexuais de abuso
de crianças.
Quero parabenizar a organização do movimento
– líderes religiosos, pastores, delegados, a delegada
da infância, a delegada da mulher e as pessoas que
lá estiveram.
Sr. Presidente, no domingo, fui a Juazeiro, no Ceará, onde também tive a oportunidade de tratar desse
assunto em praça pública, à noite.
Sr. Presidente, não podemos nos esquecer que
amanhã será um dia importante para nós, para a família brasileira. Amanhã será o dia de se fazer o registro
contra o abuso sexual de crianças, apesar de não o comemorarmos, mas, mesmo assim, todos nós devemos
reagir de maneira a demonstrar a nossa indignação e
também a colaboração para o ﬁm desse crime.
Penso que no dia de amanhã é necessário que a
tribuna seja usada pelas Srªs e Srs. Senadores, assim
como as Câmaras de Vereadores, às Federais e às Estaduais, revelando nossa indignação, em nome de uma
população que deve, a cada momento, ser acordada
e chamada à razão, para que nunca mais retornemos
ao sono que vivíamos até um ano e meio atrás com
relação à questão do abuso de crianças no País. Portanto, amanhã ser um dia muito importante para nós,
que estamos no Parlamento, para o Executivo, para
o Judiciário, para a sociedade e para a família como
um todo, dia que temos de lembrar que precisamos
proteger as crianças do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa ressalta, Senador Magno Malta, o excelente
trabalho que V. Exª vem realizando na presidência da
CPI da Pedoﬁlia.
Vou apurar a votação.
Todas as Senadora e Senadores já votaram?
(Pausa.)
Vou proclamar o resultado.
O Senador Tasso Jereissati e a Senadora Patrícia
Saboya estão votando. (Pausa.)
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AP) – Sr.
Presidente, antes de V. Exª proclamar o resultado, quero
pedir, em nome dos Líderes – conversei há pouco com
o Senador José Agripino, Líder do Democratas –, a inclusão, na nossa Ordem do Dia, do nome do Ministro
Augusto César Leite de Carvalho, do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Não tínhamos, prudentemente,

NOVEMBRO 2009
Novembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

colocado o nome de outras autoridades em função do
quorum baixo. Mas, na penúltima votação tivemos o quorum de 52, nessa última, de 53. Talvez seja prudente
colocarmos o nome – já que há um consenso, não há
nenhuma objeção – do Ministro Augusto César Leite
de Carvalho do Tribunal Superior do Trabalho.
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É o pedido que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
V. Exª será atendido, uma vez que o quorum já permite
que se coloque o nome do Ministro do TST.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 47 Srª e Srs. Senadores; e NÃO 4.
Houve duas abstenções.
Total: 53 votos.
A indicação do nome do Embaixador Haroldo
Valladão foi aprovada. Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta
MENSAGEM Nº 231, DE 2009
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 231 ,de 2009 (nº 904/2009,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Mauro Luiz Iecker Vieira, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos da América.
O Dr. Mauro Vieira é conhecido e grande proﬁssional do Itamaraty.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Parecer nº
2.095, de 2009-CRE)
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, para encaminhar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador José Agripino, V. Exª tem a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, uma palavra rápida sobre o Embaixador Mauro
Vieira.
Trata-se de uma das ﬁguras mais importantes do
Itamaraty. Ele foi Embaixador em Buenos Aires, onde
fez um belo trabalho, e está indicado para exercer as
importantíssimas funções de Embaixador do Brasil
junto ao Governo americano. É um diplomata qualiﬁcado, com larga experiência, com equilíbrio e com
muita capacidade de negociação política.
O meu partido se sente muito confortável em votar a indicação de S. Exª.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Eduardo Azeredo, Presidente da Comissão
de Relações Exteriores, V. Exª tem a palavra.

NOVEMBRO
2009
Novembro de 2009

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, pelo PSDB, também quero fazer os mesmos comentários do Senador Agripino. O Embaixador
Mauro Vieira é hoje nosso Embaixador na Argentina,
com um desempenho realmente muito bom. A sua indicação para os Estados Unidos é, portanto, uma indicação que tem o apoio de todos nós da Comissão de
Relações Exteriores, da Oposição e do Governo.
Vejo que, agora sim, trata-se de um país de 300
milhões, e não uma ilha de 39 mil habitantes.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presidente, a exemplo da declaração...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Seguindo
a manifestação do nobre Líder, Senador José Agripino,
e do Senador Eduardo Azeredo, eu gostaria também
de expressar a minha manifestação favorável ao Embaixador Mauro Luiz Iecker Vieira para o novo posto
que vai assumir nos Estados Unidos da América do
Norte. Já o conheço de longa data, é um proﬁssional
competente – como, aliás, é o Itamaraty de modo geral
–, e acredito que a ida do Mauro Vieira para o posto
nos Estados Unidos, um posto estratégico, muito vai
contribuir para estreitar ainda mais as relações do Brasil com os Estados Unidos.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Crivella e, em seguida, o Senador Aloizio
Mercadante.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Eu sei que a votação é secreta, Sr. Presidente, e eu
não tenho intenção aqui de romper com essa tradição
da nossa Casa. Mas seria uma omissão imperdoável se
eu aqui não ﬁzesse menção ao extraordinário trabalho
que Mauro Luiz Iecker Vieira, que é do Rio de janeiro,
de Copacabana, portanto, um carioca do epicentro do
Rio, fez lá na Argentina.
Sr. Presidente, ele foi Embaixador do Brasil na
Argentina num momento grave, porque a crise ﬁnanceira mundial fez com que as exportações, tanto do
Brasil para a Argentina como da Argentina para o Brasil,
sofressem um colapso – de US$30 bilhões desceram
para US$20 bilhões. Todos os dias havia um noticiário,
havia uma manchete em jornal acendendo fogueiras.
Foi um dilúvio de ódios e paixões, que ele, como diplomata, como ﬁlho do Rio Branco, como servidor do
povo, como amigo de todos, conseguiu conciliar com
uma maestria extraordinária, prestou grandes e enormes serviços ao País.
Eu tive a oportunidade de, acompanhando a
comitiva do Governo e de Ministros, numa reunião
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de Ministros lá em Buenos Aires, veriﬁcar que ele foi
incansável. O Embaixador Mauro atendia os empresários, atendia os membros do Governo, ele sempre
foi um membro ilustre do Itamaraty. Não é à toa que
agora o Presidente da República o nomeia para um
cargo de vulto, dos maiores da nossa diplomacia, que
é a Embaixada em Washington.
Eu quero desejar ao meu coestaduano, ao carioca
como eu, ao homem de Copacabana, que tem a alma
que não envelhece – a alma do carioca é a alma que
não envelhece –, quero desejar ao Mauro toda sorte
de felicidade, pedindo a Deus que o ilumine e que ele
possa ali, nos Estados Unidos, ter uma gestão tão profícua, tão brilhante como ele teve em Buenos Aires.
Fica aqui a homenagem dessa voz obscura, pequena, apagada, aqui do Senado Federal, mas sincera,
Sr. Presidente, e desinteressada do Senador Crivella
e do PRB. Nós o admiramos e desejamos a ele uma
grande gestão.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB-AP) –
Com a palavra o Senador Aloizio Mercadante.
Senador Magno Malta, peço a V. Exª que vote.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, eu quero registrar no plenário que o
Brasil, nesses últimos anos, teve uma mudança na
política externa, um estímulo, uma motivação, uma
articulação mais decisiva no Eixo Sul, na integração
sul-americana, na consolidação do Mercosul, sem se
descuidar dos parceiros tradicionais. Isso trouxe resultados comerciais e diplomáticos muito positivos.
Mas eu quero registrar que a relação Brasil – Estados Unidos vive um grande momento, um momento
de parceria, um momento de colaboração em vários
temas da agenda multilateral, como ocorreu na última
crise internacional. O Governo do Presidente Obama
e o Governo do Presidente Lula trabalharam em muita
sintonia na coordenação da crise, na busca de soluções conjuntas.
Nesse sentido, eu quero destacar o trabalho
exemplar do Embaixador Patriota, que agora assume a Secretaria-Geral do Itamaraty, com uma função,
portanto, extremamente destacada. É um dos talentos desses novos diplomatas que estão crescendo no
exercício da proﬁssão, no Brasil.
Quero também destacar a contribuição muito
importante de Mauro Luiz Vieira junto à nossa Embaixada na Argentina, no processo de integração regional. Basta veriﬁcar que, com esse comércio de US$31
bilhões entre o Brasil e a Argentina, o Brasil hoje é
duas vezes mais importante do que a China, que é o
segundo parceiro com a Argentina, e do que os Estados Unidos, que é o terceiro parceiro comercial com a
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Argentina. Nós somos o primeiro, somos duas vezes
mais importantes e quatro vezes mais importantes que
o quarto parceiro, que é o Chile.
Então, nessa...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Collor.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Então, nessa construção, o Embaixador Mauro Luiz
teve um papel destacado. A parceria Brasil – Argentina é muito semelhante ao que representa França e
Alemanha na integração da União Européia. E agora,
na embaixada americana, na nossa representação
nos Estados Unidos, tenho certeza de que terá um
papel decisivo.
Por último, Presidente, quero registrar no plenário
o meu sentimento de indignação com a notícia que foi
veiculada por meio de um documentário, em que um
ex-agente do DOI-Codi disse publicamente que alguns
presos do período da ditadura foram esquartejados,
entre eles Rubens Paiva.
Convivi durante 35 anos com a família, conheço Vera Paiva desde os 17 anos de idade, o Marcelo
Rubens Paiva, acompanhei todo o processo, esse
talento da literatura que soube superar uma tragédia
pessoal, a D. Eunice e toda a família, que andou durante décadas sem ter sequer a certidão de óbito do
marido para colocar o ﬁlho na escola, para qualquer
ato comercial, sem ter essa condição, e receber uma
notícia como essa.
Por mais convicção que se tenha de que ele foi
assassinado no período, e todos os indícios eram esses, um depoimento como esse, eu diria, mexe com
emoções muito profundas de um tempo em que este
País não deveria ter vivido e que tenho certeza de que
não voltará a viver.
Então, quero me solidarizar com a família de
Rubens Paiva, um Deputado do antigo MDB, um autêntico, um homem combativo, que contribuiu muito na
luta pela democracia e que, seguramente, não merecia
esse destino, sobretudo nas condições em que foi assassinado. Quero registrar o meu protesto e os meus
sentimentos à família Rubens Paiva.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Senadora Ideli Salvatti,
a Casa sempre necessita do seu voto.
Todos os Senadores já votaram? (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 52 Srs. Senadores; e NÃO, 02.
Não houve abstenção.
Total: 54 votos.
Foi aprovado o nome do diplomata Mauro Vieira para Embaixador do Brasil nos Estados Unidos da
América.
Como o Plenário ressaltou, o Embaixador Mauro Vieira é uma das ﬁguras mais destacadas e mais
brilhantes da carreira do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 232, DE 2009
Escolha de Chefe de Missão Diplomática.
Mensagem nº 232, de 2009 (nº 905/2009,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Enio Cordeiro, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República Argentina.
O parecer foi favorável. (Parecer nº 2.096,
de 2009-CRE)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão. (Pausa.)
Não havendo manifestação do Plenário para discutir a matéria, encerro a discussão.
Vou passar à votação da matéria.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a
votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azeredo,
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o nome do Embaixador Enio Cordeiro foi aprovado, ainda ontem, na
Comissão de Relações Exteriores, para exercer o cargo na Argentina. É um Embaixador que tem todas as
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prerrogativas necessárias e que, inclusive, foi colega
do nosso Líder Arthur Virgílio, na época do curso do
Rio Branco. Toda a sua carreira é marcada pela eﬁciência. Ele é conhecido como um grande negociador e
será o Embaixador do Brasil na Argentina, caso seu
nome seja aprovado aqui.
V. Exª estava presente, ainda agora, no encontro
com a Presidente da Argentina. Então, é até simbólico
que possamos aprovar o nome do novo Embaixador
hoje. As relações de Brasil e Argentina estão caminhando bem, e ele é nosso principal parceiro hoje.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos Srs. Senadores para votarem.
Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Não votei
ainda, Sr. Presidente, mas queria fazer o encaminhamento, ainda que rápido, sobre o nome do Diplomata
Enio Cordeiro, que está indicado – ele servia no Brasil – para exercer o posto de Embaixador do Brasil na
Argentina, em Buenos Aires. É diplomata destacado,
operoso, competente e conhecedor de política na América do Sul. A escolha de S. Exª para a Embaixada da
Argentina é uma escolha muito feliz. E quero me congratular com o Ministro Celso Amorim.
Durante anos, ele operou na América do Sul, em
departamentos da América do Sul. Eu o conheço de
perto. É um homem competente. Tenho certeza absoluta de que ele está preparado, inclusive, para o desaﬁo
de exercer a importante e política Embaixada do Brasil
em Buenos Aires, principalmente neste momento em
que o Brasil exerce um papel preeminente na América
do Sul, despertando, inclusive, sentimentos que têm
de ser bem administrados, eu não diria de inveja, mas
de distanciamento no campo econômico em relação a
seus parceiros, a começar pela Argentina.
A economia brasileira tem crescido muito. Embora
o Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina tenha crescido mais do que o do Brasil, há um distanciamento
visível entre o Brasil e a Argentina, entre o Brasil, a
Bolívia e o Paraguai, entre os países da América do
Sul. Isso tem de ser muito bem administrado, para que
a relação fraterna que sempre existiu não se transforme
em uma relação de disputa – eu não diria de inveja.
Essa relação tem de ser marcada pela capacidade de
entendimento sem subserviência.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço a palavra.
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A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Todos os Senadores já votaram? (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, eu só queria, da mesma forma que
o Senador José Agripino, felicitar o Itamaraty e o Presidente Lula pela indicação do Embaixador Enio Cordeiro, que foi Subsecretário da Secretaria de América
do Sul durante os últimos anos e que, portanto, tem
uma profunda convivência com os temas da integração, do papel do Mercosul, da relação bilateral com
a Argentina.
Como eu disse anteriormente, nosso comércio
bilateral com a Argentina hoje é de US$31 bilhões. O
Brasil representou 30% das importações argentinas
e 25% das exportações argentinas no ano de 2008.
Neste ano, o comércio bilateral caiu 40%, não só pela
crise, mas por medidas protecionistas, que não ajudam
no processo de integração.
Hoje, a Presidente Kirchner, presente no Brasil,
anunciou a compra de vinte aviões da Embraer. Há
um caminho para superarmos essa involução, que é
o protecionismo bilateral. Será feita uma consulta a
cada 45 dias entre os dois países, e os Presidentes
se reunirão a cada 90 dias. Estamos aprofundando a
integração produtiva das diversas cadeias. É um processo em que V. Exª deu início ao Mercosul. Hoje, para
o Brasil e para a Argentina, é irreversível o caminho da
integração de todos os setores da economia e também
da vida política, institucional e cultural.
Quero destacar o papel do Parlamento do Mercosul. De lá, ao longo desses anos, só tenho a trazer
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ao plenário a admiração pela competência com que o
Embaixador Enio conduziu a Subsecretaria da América do Sul. Tenho absoluta convicção de que terá um
papel muito relevante no aprofundamento das relações
bilaterais entre Brasil e Argentina.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para encaminhar a votação, tem a palavra a Senadora Marisa Serrano.
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr.
Presidente, gostaria também de cumprimentar todos
pela votação do Embaixador Enio Cordeiro.
Para nós, a Argentina é extremamente importante.
O Senador Mercadante já disse da força, do esforço que
todos nós estamos fazendo para consolidar o Mercosul.
Para nós, isso é extremamente importante. É uma das
razões de estarmos aqui trabalhando pelo Parlamento
do Mercosul nesse sentido. A relação Brasil/Argentina é
fundamental nesse processo. É um grande país, amigo
do Brasil. Sempre tivemos boas relações. Os altos e
baixos que estamos vivenciando nesses últimos tempos, principalmente na área econômica, poderão ser
transpostos com uma boa diplomacia.
Acredito muito que o Embaixador Enio, talvez,
seja esse polo de que estamos precisando, incentivando mais essa relação maior que precisamos fazer com
um país vizinho e irmão e extremamente importante
na solução dos problemas da América Latina. Tenho
certeza de que, se houver um Mercosul consolidado
e fortalecido, haverá, sim, uma paz maior e duradoura
na América Latina, que é o que propomos.
Queria deixar meu registro.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 52 Srs. Senadores; e NÃO, 1.
Houve uma abstenção.
Total: 54 votos.
O nome foi aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos submeter, agora, à votação o nome do Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Marconi
Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero cumprimentar os colegas e o Senado pela
aprovação da indicação do Embaixador Enio Cordeiro para servir como Embaixador do Brasil em Buenos
Aires. Pelas referências todas de que disponho, ele é
um dos melhores embaixadores, é um dos melhores
quadros do Ministério das Relações Exteriores. Estão,
portanto, de parabéns os Senadores que acabam de
aprovar o nome dele!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Agora, vamos submeter à apreciação do Plenário o
Parecer nº 2.090, de 2009, que trata de escolha de
autoridade.
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 223, de 2009 (nº 874/09,
na origem), do Presidente da República, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do Sr.
Augusto César Leite de Carvalho, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região – SE, para exercer o
cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Rider
Nogueira de Brito.
O Relator é o Senador Antonio Carlos Valadares.
Em discussão o Parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Vou submeter o Parecer a votos do Plenário.
Lembro a todos que é necessário maioria absoluta, de acordo com a Constituição.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Cristovam
Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sei que
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o voto é secreto, mas quero manifestar minha satisfação
de votar no Dr. Augusto César, que é um juiz da maior
respeitabilidade. Não o conheço pessoalmente, mas as
repercussões, as opiniões que recebi de muitas pessoas
que respeito são no sentido de que estamos fazendo
um grande gesto ao conﬁrmar a indicação dele.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Peço aos Srs. Senadores que votem, pois precisamos da maioria absoluta de votos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos Srs. Senadores que se encontram em outras dependências da Casa ou em seus gabinetes que
compareçam ao plenário, para votarmos o nome do
Dr. Augusto César Leite de Carvalho para Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, eu gostaria também de enaltecer a
arguição havida hoje na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, quando o Dr. Augusto César Leite
de Carvalho mostrou sua competência, seu conhecimento. É um juiz do trabalho com grande experiência,
preocupado em prover condições para que os seres
humanos possam sempre estar em condições de trabalho as mais dignas, seja no chão da fábrica, seja no
setor rural, onde for. E ele também tem experiência no
sentido de estimular o melhor entendimento entre trabalhadores e empresários. Ele foi arguido a esse respeito. Avalio que se sairá muito bem no Tribunal Superior
do Trabalho (TST). Ele, que é de Sergipe, certamente
honrará sua carreira como magistrado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, faço um apelo às Srªs Senadoras e aos Srs.
Senadores que não votaram ainda – havia o voto de 53
Senadores – que venham ao plenário para votar, porque
precisamos de quórum qualiﬁcado de 41 Senadores
para aprovação. É uma votação diferente das outras.
Portanto, eu gostaria de apelar a todos os Senadores
que pudessem vir aqui dar seu voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Tenho a honra de comunicar que se encontram
no plenário desta Casa o Dr. Carlos Arthur Nuzman,
Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), e a
grande estrela do vôlei nacional o nosso querido Bernard. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se todos os Senadores já votaram, vou encerrar a
votação.
Declaro encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 49 Srs. Senadores; e NÃO, 3.
Não houve abstenção.
Total: 52 votos.
O nome foi aprovado pelo Senado.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa
ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 17, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 468, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 17, de 2009, que dispõe
sobre a transferência de depósitos judiciais e
extrajudiciais de tributos e contribuições federais para a Caixa Econômica Federal; e altera
a Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998
(proveniente da Medida Provisória nº 468, de
2009).
(Lido no Senado Federal no dia
29.10.2009)
Relator revisor: Senador Roberto Cavalcanti
(Sobrestando a pauta a partir de:
15.10.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 07.02.2010
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008,
tendo como primeiro signatário o Senador
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48
da Constituição Federal, para transferir da
União para o Distrito Federal as atribuições
de organizar e manter a Defensoria Pública
do Distrito Federal.
Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
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do 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.
4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
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Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
8
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.
9
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.
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10
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.
11
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.
12
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 498, DE 2003
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
498, de 2003 (nº 4.647/2004, naquela Casa),
da Senadora Serys Slhessarenko, que altera o
art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, de modo a deﬁnir critérios
para a revalidação de diplomas expedidos por
universidades estrangeiras.
Parecer sob nº 1.758, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator
ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi, favorável às
Emendas nºs 1 e 3 e contrário à Emenda nº 2.
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13
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2003 (nº 7.087/2006, naquela
Casa), de autoria do Senador Antonio Carlos
Valadares, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios.
Parecer favorável, sob nº 2.007, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.
14
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.
15
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
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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.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na
Casa de origem, do Deputado Carlito Merss),
que proíbe a utilização do jateamento de areia
a seco, determina prazo para mudança tecnológica nas empresas que utilizam este procedimento e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 244, de 2003; e 1.672,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Juvêncio da Fonseca, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que
oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do art. 101, II, d, do
Regimento Interno), Relator ad hoc: Senador
Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo apresentado pela Comissão de Assuntos Sociais e que passa a ser denominado de
Emenda nº 1-CAS/CCJ (Substitutivo).
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000,
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wanderval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para incluir, na categoria de
intérpretes ou executantes, os dubladores.
Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 1,
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos
Valadares, favorável; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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
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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.
19
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).
20
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.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 71, de 2006 (nº 1.355/2003,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação ao § 1º
do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro
de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais (confere legitimidade

Quinta-feira 19

109

60249

ativa perante os Juizados Especiais Cíveis às
Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público – OSCIP e às Sociedades de Crédito
ao Microemprendedor – SCM).
Parecer favorável, sob nº 1.879, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora ad hoc: Senador Marco Maciel.
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

110

60250

Quinta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável ao Projeto, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que
oferece.
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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 127, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 127, de 2007 (nº 7.258/2006,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera a Lei nº 7.565, de 19
de dezembro de 1986, – Código Brasileiro de
Aeronáutica, para deﬁnir a abrangência da
franquia de bagagem.
Pareceres sob nºs 1.660 e 1.661, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável; e
– de Assuntos Econômicos, Relator ad
hoc: Senador Francisco Dornelles, pela rejeição.
30
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.
31
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
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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.
32
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.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, na
Casa de origem, do Deputado Magela), que revoga o art. 508 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943 (revoga o artigo que permite a
rescisão de contrato de trabalho, por justa causa,
do empregado bancário inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
34
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.
35
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,
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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.
36
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.
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que
oferece.
38
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
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– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 138, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 138, de 2008 (nº 706/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que altera o art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, dispondo sobre a proibição
de comercialização de tintas em embalagens
do tipo aerossol a menores de dezoito anos,
e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.882 e 1.883, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Marina Silva, favorável; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator ad
hoc: Senador Cícero Lucena, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CMA, que apresenta.
40
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.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
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que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 151, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 151, de 2008 (nº 1.000/2007,
na Casa de origem, do Deputado Uldurico Pinto), que acrescenta § 6º ao art. 7º da Lei nº
11.096, de 13 de janeiro de 2005, que institui
o Programa Universidade para Todos – Prouni,
regula a atuação de entidades beneﬁcentes de
assistência social no ensino superior; e altera
a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá
outras providências (permite ao estudante beneﬁciário do Prouni solicitar transferência para
outra instituição participante do Programa).
Parecer sob nº 1.875, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator
ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.
43
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.
44
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.
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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.
45
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).
46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da
Comissão de Assuntos Sociais, Relatora
ad hoc: Senadora Fátima Cleide, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CAS, que
apresenta.
47
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.
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48
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 1990 (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.
49
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.
50
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.
51
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.
52
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.
60
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.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 7, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre
o percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de necessidades
especiais e os critérios de sua admissão, nos
termos do inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal.
Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta;
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– de Assuntos Sociais (em audiência nos
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Relator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, favorável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Substitutivo), que oferece.
62
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.
63
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.
64
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
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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.
65
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.
66
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.
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67
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.
68
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2009
Projeto de Lei do Senado nº 201, de
2009, de autoria da Comissão Parlamentar de
Inquérito – Pedoﬁlia, que altera os arts. 286 e
287 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), com a ﬁnalidade
de agravar a pena dos delitos de incitação e
de apologia de crime quando este for punido
com reclusão.
Parecer sob nº 1.880, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Francisco Dornelles, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta.
69
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.
70
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.
71
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.
72
REQUERIMENTO Nº 356, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 356, de 2007, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando que
seja encaminhado ao Ministro de Estado das
Relações Exteriores voto de conclamação para
que lance nos fóruns internacionais, principalmente na Organização das Nações Unidas, a
proposta de realização da III Conferência Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a
“RIO + 20”, em 2012, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, deﬂagrando desde já as necessárias negociações para os compromissos
a serem ali ﬁrmados.
Parecer favorável, sob nº 2.071, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
74
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).
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75
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.)
76
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).
82
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.
83
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.
84
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
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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.
87
REQUERIMENTO Nº 1.365, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.365, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 158, de 2002; 201, de
2003; e 475, de 2007, por regularem a mesma
matéria (alteração do Código Florestal).
88
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.371, de 2009, do Senador Aloizio
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 131, de 2001, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cria o Serviço Social da
Saúde – Sess e o Serviço Nacional de Aprendizagem da Saúde – Senass).
91
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.443, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2009, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 80, de 2006;
340, de 2007; e 375, de 2008, a ﬁm de que
tenha tramitação autônoma (dedução do Imposto de Renda de despesas com pagamento
de pedágio em rodovia federal).
92
REQUERIMENTO Nº 1.450, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.450, de 2009, do Senador Antonio
Carlos Júnior, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 376, de
2009, ao Projeto de Lei da Câmara nº 109, de
2006, que já se encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 294, de 2004; 219,
de 2005; 353, de 2007, e 368, de 2008, por
versarem sobre matéria correlata (dispõem
sobre as programações da Voz do Brasil e
das convocações de rede obrigatória gratuita
de radiodifusão).
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REQUERIMENTO Nº 1.452, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.452, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2009, e do Projeto de
Lei do Senado nº 149, de 2009; com o Projeto
de Lei da Câmara nº 19, de 2004, que já se encontra apensado aos Projetos de Lei da Câmara
nºs 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, 202, 253, 280 e 426, de 2008, por
regularem a mesma matéria (alteram dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro).
94
REQUERIMENTO Nº 1.465, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.465, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 197, de 2009, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (dispõe sobre normas
gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade).
(Pendente de apreciação o Requerimento nº 1.513, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro, de retirada do Requerimento nº 1.465,
de 2009).
95
REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.474, de 2009, do Senador Alvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009, com
o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004,
por regularem a mesma matéria (regulamentar a participação de Torcidas Organizadas em
competições esportivas).
96
REQUERIMENTO Nº 1.514, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.514, de 2009, da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
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licitando voto de louvor ao Governador José
Serra pela iniciativa da quebra das patentes
de medicamentos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passamos a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, como
orador inscrito. (Pausa.)
S. Exª desistiu de falar.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Júnior. (Pausa.)
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Fora
do microfone.) – Posso falar no lugar de S. Exª, Sr.
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Agora, vamos alternar com o Líder, e, em seguida,
fala V. Exª.
O Senador Marcelo Crivella, como Líder, pediu
a palavra, e a S. Exª concedo a palavra.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, senhores telespectadores da TV
Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, quero até
consignar – disseram-me isto agora, mas não sei se
ele está aqui ou no Cafezinho – a presença do nosso
Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
É um prazer e uma honra recebê-lo aqui! Parabéns pela grande vitória que V. Sª deu ao esporte brasileiro, com a ﬁbra de um gladiador, e nossos atletas
vão vibrar com essa ﬁbra nas quadras, nas raias, nas
piscinas, para a glória do esporte brasileiro! Parabéns,
Nuzman! Parabéns!
Sr. Presidente, venho aqui mais uma vez ocupar nossa tribuna para prestar, com devoção, o voto
de parabéns à linda cidade de Niterói, que completa
436 anos no próximo domingo. É a Niterói de Quintino
Bocaiúva, de Benjamin Constant! É a Niterói da indústria da pesca! É a Niterói do Moreira Franco – que é
piauiense, mas que foi prefeito da cidade e governador
do Estado –, de Jorge Roberto da Silveira e de muitos ﬂuminenses e cariocas ilustres que, naquela terra,
passaram momentos aprazíveis de sua existência. É
hoje uma pujante do setor industrial do meu Estado,
porque abriga grandes estaleiros. Todos sabem que a
Petrobras se revitaliza e, agora, no Governo do nosso
Presidente Lula, produz plataformas continentais.
Nós, que sempre fomos importadores – tínhamos
importado e alugado dezenas delas –, agora produzimos. E há uma grande parcela dessas plataformas que
são montadas e feitas ali nos estaleiros de Niterói.
Eu não poderia deixar de citar também o grande
índio, Mão Santa. Seria uma omissão imperdoável se
eu não citasse aqui o herói dos primórdios da nossa
nacionalidade, ele que viveu em Niterói, embora tivesse
nascido na Ilha do Governador, e que nadou, na es-
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curidão da noite, pelas águas da Baía de Guanabara,
para acender uma tocha e, assim, explodir o paiol de
Villegagnon, o paiol dos franceses que ocupavam a ilha
de Villegagnon, trazendo a Estácio de Sá e Mem de
Sá uma moral tremenda, para reconquistar a França
Antártica da mão dos franceses, a Baía de Guanabara,
a terra do Rio de Janeiro. E ali foi fundada, em 1834,
o Rio de Janeiro.
Nessa ocasião, o grande herói brasileiro, o índio,
só viria a ter reconhecida a sua nacionalidade muitos
séculos depois, na literatura de José de Alencar.
Mas está aí, lá na essência, nos primórdios de
nossa nacionalidade, a ﬁgura heróica de Araribóia, que
foi sesmeiro de toda aquela região e hoje tem uma estátua ali bem defronte das barcas do Rio de Janeiro.
Pois bem, essa linda Niterói, de um povo ordeiro, trabalhador, em sua imensa maioria, humilde, mas
um povo que sabe construir o principal e melhor IDH
do meu Estado. Pouca gente sabe disso, viu Senador
Mão Santa, mas a cidade de Niterói é um dos melhores IDHs do Brasil e do Rio de Janeiro também. Viver
em Niterói...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Oceanário do Niemeyer.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sem falar também do Caminho Niemeyer, que hoje
abrilhanta e embeleza aquela linda cidade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Casa de Saúde Santa Rita e Santa Rosa, em que
trabalhei, do Professor Frederico Souza.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– V. Exª prestou relevantes serviços à população do
meu Estado e eu agradeço.
Então, tenho certeza de que, em meu nome, em
nome do ilustre Ministro e hoje Senador Francisco
Dornelles, e também do companheiro Paulo Duque,
a representação popular do Rio de Janeiro no Senado Federal – da qual eu sou o mais obscuro, o mais
anônimo, a voz apagada aqui no Senado Federal –,
prestamos homenagem ao querido povo de Niterói,
com toda a sua pujança, com todo o seu comércio
e indústria, com todos os seus serviços. Ao Prefeito
Jorge Roberto da Silveira e em memória de seu pai,
também presto grande homenagem àquela terra pelos
436 anos da linda cidade de Niterói, que é ligada pela
Ponte Rio-Niterói à cidade do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, são essas as homenagens que,
pela minha voz, o Partido Republicano Brasileiro presta nesta Casa ao aniversário, ao povo da linda cidade
de Niterói.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
vista mais bonita do mundo!
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Também.
Durante o discurso do Sr. Marcelo Crivella, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.526, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da
Casa para participar da Conferência Internacional das
Mudanças Climáticas da ONU – COP15, no período de
7 a 18 de dezembro de 2009, na cidade de Copenhagen, Dinamarca, conforme Requerimento nº 1.482/2009
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, aprovado em 28-10-2009, e posteriormente
aprovado pelo Plenário do Senado Federal.
Comunico, nos termos do art. 39 do Regimento
Interno do Senado Federal, que estarei ausente do País
no período de 5 a 19 de dezembro do corrente.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. –
Senador José Nery, Líder do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.527, DE 2009
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do lutador Pedro Hemérito, um dos ícones
do Jiu-Jitsu no Brasil.
Requeiro, nos termos do art. 281, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento, ocorrido em novembro de 2009, do atleta Pedro Hemérito,
de grande renome no cenário do Jiu-Jitsu brasileiro.
Justiﬁcação
O falecimento de Pedro Hemérito é motivo de
tristeza para o mundo do esporte brasileiro. Pedro era
um dos ícones do Jiu-Jitsu no País, ele que, em São
Paulo, contribuiu para a criação, em 1995, da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, a entidade que consolidou
esse esporte no Estado.
Amigo da família Gracie, ele conquistou também
o apreço do público de São Paulo e do Brasil, pela sua
notória presença no cenário das lutas marciais. Pedro

Quinta-feira 19

119

60259

Hemérito colecionou numerosas vitórias, tornando-se
um dos ícones no Jiu-Jitsu.
O Voto de Pesar que ora requeiro signiﬁca o
apreço do Senado da República a esse grande desportista do País.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.528, DE 2009
Requer Voto de Aplauso a Hélio Tabosa de Moraes, ou simplesmente Mestre
Tabosa, ﬁgura representativa da Capoeira,
ele que faz do esporte e sua disseminação
a razão maior de sua vida, pela publicação
do livro O Filho de Xangô, uma narrativa
sobre a capoeira.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso a Hélio Tabosa de Moraes, ou simplesmente Mestre Tabosa, ﬁgura representativa da Capoeira, ele que faz do esporte
e sua disseminação a razão maior de sua vida, pela
publicação do livro O Filho de Xangô, uma narrativa
sobre a capoeira.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento desse grande mestre dedicado
à disseminação da capoeira.
Justiﬁcação
Mestre Tabosa é uma das maiores ﬁguras da
Capoeira, hoje reconhecida como Patrimônio Cultural
do Brasil. Seu livro Filho de Xangô é uma narrativa
viva desse esporte.
Advogado, ele é, sobretudo, conhecido como
o grande Mestre da Capoeira. Estudou várias artes
marciais, como judô, sumô e esgrima. Coube-lhe formar os melhores mestres de capoeira e os melhores
professores de ginástica de Brasília. Sua trajetória inclui também a ginástica estética, por ele chamada de
“Ginástica Localizada Brasileira”. Foi ele o responsável
pela implantação, na Universidade de Brasília-UnB, do
ensino de Capoeira.
Pela contribuição que o livro de Tabosa oferece
ao Brasil, ele é merecedor do Voto de Aplauso que
proponho ao Senado da República.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.529, DE 2009
Requer Voto de Aplauso à revista Tatame pelo transcurso de seu 15º aniversário
de criação.
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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 à revista Tatame,
que completa este mês 15 anos de circulação, período
em que se tornou uma das mais importantes e vitoriosa
publicação dedicada às lutas marciais no País.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento dos dirigentes, repórteres, fotógrafos, diagramadores e demais colaboradores, por
intermédio do editor da revista, Eduardo Ferreira.
Justiﬁcação
A revista Tatame, sem dúvida a mais importante
publicação brasileira dedicada a lutas marciais, completa este mês 15 anos de existência, período em que
se consolidou, ganhando forma, visual e conteúdo de
qualidade.
Como diz o editorial da edição comemorativa,
“tudo começou da maneira mais carioca possível,
com um bate-papo entre três amigos, em plena praia
de Ipanema”.
Pela contribuição que a revista presta ao esporte
no Brasil, proponho ao Senado este Voto de Aplauso,
com cumprimentos a todos os que colaboram para o
êxito da revista Tatame.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2009. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Passa-se à votação do Requerimento nº 1.524, de
2009, lido anteriormente, de autoria do Senador Geraldo Mesquita Júnior, em que S. Exª solicita licença
para fazer parte de uma atividade do Mercosul.
Em votação.
As Srªs e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada pelo Senador
Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Em votação o Requerimento nº 1.523, de 2009, lido
anteriormente, de autoria do Senador Jefferson Praia,
em que S. Exª pede para se ausentar, de 7 a 18 de
dezembro, para ir a Copenhague.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença ao Senador Jefferson
Praia.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.482, DE 2009
Votação o Requerimento nº 1.482, de
2009, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, que indica dois Senadores daquela Comissão para participar da
Conferência Internacional de Mudanças Climáticas da ONU, em Copenhague, Dinamarca,
com ônus para o Senado Federal, cujo parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Fica aprovada a indicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, voltamos à lista de oradores inscritos.
Está inscrito, por cessão do Senador Flexa Ribeiro, o Senador Marconi Perillo. Marconi Perillo representa o PSDB, do Estado de Goiás e é o VicePresidente da Mesa Diretora. Com muita dedicação e
muita competência, foi um dos líderes desta fase de
transição de moralização do Senado e da democracia
no nosso Brasil.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores,
volto, mais uma vez, à tribuna desta alta Casa de Rui
Barbosa para tratar de um tema recorrente nos últimos
dias. É que, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
preocupam-nos sobremaneira as declarações feitas
reiteradamente pelo Presidente Lula em relação aos
órgãos de ﬁscalização no Brasil, quando aﬁrma que
“estes têm tido o papel de atrasar as obras do Governo Federal”.
Ora, Sr. Presidente, no tempo em que fui Governador de Goiás ou quando eram governantes do
Brasil outros Presidentes, se ousássemos questionar
o trabalho isento, o trabalho de ﬁscalização e de controle externo do Tribunal de Contas da União, a Casa
cairia, Senador Agripino. Se nos atrevêssemos a questionar sequer o trabalho de ﬁscalização de um órgão
de controle – no meu caso, o Tribunal de Contas de
Goiás, ou, no caso do Governo Federal, o Tribunal de
Contas da União –, seríamos considerados corruptos,
mal-intencionados, desviadores de dinheiro público.
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Eu não tenho dúvidas em relação a isso. O PT estaria
se mobilizando, fazendo manifestações enormes, com
faixas e cartazes, a dizer que nós não queríamos a
ﬁscalização dos tribunais de contas porque temíamos
essas mesmas ﬁscalizações.
O que é que está acontecendo no Brasil hoje?
Como nunca na história deste País, é exatamente o
oposto, o inverso: querem calar o Tribunal de Contas
da União; querem cercear, limitar as deﬁnições e até
mesmo os deveres constitucionais que foram outorgados a essa instituição pelo legislador constituinte.
Quando o mais alto mandatário do Brasil se manifesta dessa forma, Sr. Presidente, afronta não apenas o Tribunal de Contas da União, seus procuradores,
auditores, técnicos da mais alta qualiﬁcação, Ministros
absolutamente retilíneos, comprometidos com a lisura
na Administração Pública, mas afronta sobremodo o
Congresso Nacional, já que o Tribunal de Contas da
União é um órgão vinculado a esta Casa, ao Congresso
Nacional. E, mais do que isso, afronta a democracia.
Só vai faltar agora o Governo dizer que a culpa
do apagão é do Tribunal de Contas da União, talvez
porque o TCU, ainda em 2004, já tivesse alertado para
a necessidade de reforço das torres de transmissão no
sistema Itaipu, que estavam sujeitas a novos acidentes, com consequências imprevisíveis para o Brasil. Ou
seja, lá atrás, em 2004, mais uma vez o Tribunal de
Contas cumpria sua missão constitucional e alertava
o Poder Público Federal de que eram necessárias providências para que fosse evitado num futuro próximo
o chamado apagão.
Todavia, essas recomendações, reiteradas pelo
ONS, não foram seguidas pelo Governo, embora, no
período de 2008 a 2009, o cenário traçado pelo ONS,
que é o Operador Nacional, fosse mais grave, porquanto apontava que o trecho de Foz do Iguaçu a Ivaiporã
poderia suportar uma dupla queda das torres, mas
não o trecho seguinte, de Ivaiporã a Itaberá e Tijuco,
em São Paulo.
A verdade é que qualquer tipo de ﬁscalização ou
mesmo recomendação feita ao Palácio do Planalto incomoda ao Presidente da República e a sua candidata
à Presidência, a Ministra Dilma, porque atrapalha a falsa propaganda – repito: atrapalha a falsa propaganda
– de eﬁciência e eﬁcácia que montaram em torno da
candidatura oﬁcial.
O que parece preponderar é uma preocupação
em inaugurar obras, descerrar placas, sem a menor
preocupação com o planejamento estratégico, sem se
preocupar se essas obras serão importantes no futuro
para as próximas gerações, para garantir maior desenvolvimento, renda, bem-estar social; se serão importantes para minorar o sofrimento das famílias mais pobres
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com a construção de obras que possam causar impacto
em relação à melhoria da distribuição de rendas, seja
no planejamento estratégico, nos planos diretores de
viação, seja em relação aos eixos macroestruturantes,
ou mesmo até em relação a obras sociais de grande
relevância nas áreas de segurança, saúde, educação,
habitação, saneamento, dentre outras.
Portanto, o que parece preponderar no Brasil é
esse desejo ardente de propagandear uma candidatura
oﬁcial à Presidência. Mas o Brasil de hoje não comporta mais, não engole mais essa prática populista e
marqueteira.
É impressionante, Srªs e Srs. Senadores: se o
Tribunal de Contas da União indica que a obra foi superfaturada, se o Congresso quer saber da ingerência
política na Petrobras, se a sociedade clama por explicações sobre o destino do dinheiro público, o Presidente da República diz que isso atrasa as obras e se
sente incomodado.
Ora, se houve corrupção no processo licitatório
de uma obra, desvio, conluio entre empreiteiros, com
a conivência do Poder Público, para beneﬁciar alguns
apaniguados, é claro que o Tribunal de Contas tem de
tomar as suas providências. Se, ao ﬁscalizar, encontra
irregularidades graves, gravíssimas, é claro que precisa, imediatamente, tomar providências no sentido de
impedir o desvio de recursos públicos, sagrados para
a economia e para a sociedade brasileira.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Pois
não. Concedo, com prazer, um aparte ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, um dos respeitáveis Senadores
desta Casa.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Obrigado, Senador Marconi. O pronunciamento de V. Exª
é muito oportuno, pois neste momento a gente percebe uma orquestração muito bem feita no sentido de
anular a ação do Tribunal de Contas da União no que
tange ao exercício de um dos papéis mais importantes
a cargo da Administração Pública, que é a ﬁscalização.
V. Exª, que já foi Governador de Estado, sabe que o
Governador e o Presidente da República deveriam se
valer mais dos órgãos de controle interno e dos tribunais de conta para que não haja esses descaminhos
que nós sabemos existir. Lamento... Inclusive está na
pauta o PLC nº 32, que tem um substitutivo do Senador
Suplicy, que, no item em que dá prazo para o Tribunal
de Contas se pronunciar sobre obras, estabelece o
seguinte: em vez de o Tribunal de Contas ter um prazo a partir da informação das empreiteiras, não; tem
noventa dias a partir do momento em que se detecta
a irregularidade. Isso signiﬁca que, mesmo havendo
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superfaturamento, a obra vai ser tocada. É esse o enfoque que, lamentavelmente, o Presidente Lula está
dando, e está querendo fazer pegar na sociedade: de
que ﬁscalização é feita por pessoas que querem atrapalhar as obras. Na verdade, uma instituição como o
Tribunal de Contas da União deve ser defendida, como
está fazendo V. Exª, de maneira muito forte. O que se
está querendo fazer é aquela velha história do “rouba,
mas faz”. O Presidente Lula está muito apressadinho
para fazer essas obras do PAC, quer fazê-las a qualquer custo. Não interessa se houve desvio, se há roubalheira, o importante é fazer. Concordo com V. Exª: o
Tribunal de Contas tem de ﬁscalizar e está ﬁscalizando.
Se não ﬁscaliza mais ainda é porque não consegue
ter os meios eﬁcazes para fazê-lo. Portanto, parabéns
pelo pronunciamento! Quero assinar embaixo de todas
as palavras de V. Exª.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Agradeço ao Senador Mozarildo, que agrega muito valor a
este modesto pronunciamento. Como bem disse S. Exª,
há que se preocupar, sim, em relação às funções do
Tribunal de Contas. Elas não podem ser, em hipótese
alguma, diminuídas. O Tribunal de Contas é composto
por homens e mulheres íntegros, do mais alto valor,
da mais alta qualidade moral e intelectual e, além disso, se eles não tomarem as providências previstas na
Constituição e na própria legislação especíﬁca, estarão
sujeitos à condenação por crime de prevaricação.
Portanto, os integrantes do Tribunal de Contas,
seus membros, seus técnicos, têm a obrigação de
cumprir a lei, e a lei tem de ser igual para todos. Eu
disse aqui no início: se eu tivesse, em algum momento
das minhas duas administrações como Governador,
questionado alguma ﬁscalização do Tribunal de Contas em relação ao meu governo, o mundo cairia sobre
minha cabeça. O mesmo teria acontecido em relação
a algum outro Governo Federal.
Agora, em relação a este Governo, pode tudo.
Batizaram uma série de investimentos que já estavam
planejados no Brasil como PAC disso, PAC daquilo.
Nós já tínhamos o programa Monumenta na área de
cultura, na área de preservação e recuperação das cidades históricas. Aí, de repente, trocaram o nome de
Monumenta para PAC das Cidades Históricas. E assim
está acontecendo em relação a todos os programas
que já existiam.
Mas nós não estamos preocupados com a questão das obras, elas devem ser feitas. Todos os governos devem se preocupar com inclusão social, com inclusão econômica, mas devem se preocupar também
com obras, e espero que se preocupem com obras de
forma planejada. O que não dá é para se desperdiçar
dinheiro público com improviso. Agora, impedir que os
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órgãos de ﬁscalização e controle exerçam o seu papel, aí é outra história. E eu, sinceramente, não posso
concordar com isso.
Como já disse, é impressionante: se o TCU indica que a obra foi superfaturada, se o Congresso quer
saber existência de corrupção em algum órgão público, o Governo diz que estamos procurando atrasar ou
impedir a realização de obras.
O que é isso, companheiro Lula? Que sentimento
antidemocrático é esse que lhe atormenta o coração
às vésperas do ano eleitoral?
O TCU precisa ser respeitado no exercício do
trabalho técnico que desempenha e que tem poupado
milhões, bilhões de reais aos cofres públicos, dinheiro
que deve ser direcionado aos mais pobres, aos excluídos, à saúde, à educação, à segurança, ao Entorno de
Brasília, ao saneamento básico, à cultura, à habitação e
não aos bolsos de alguns poucos burocratas, lobistas,
empreiteiros irresponsáveis ou mesmo políticos irresponsáveis que se utilizam de seus mandatos e de suas
funções para desviar recursos do erário público.
O Congresso precisa ser respeitado no direito legítimo de investigação por intermédio das comissões
parlamentares de inquérito, porque exerce o papel ﬁscalizador em consonância com a Constituição Federal.
Ao Congresso Nacional cabe, conforme o art. 49
da nossa Carta Magna, da Constituição Federal, da
nossa Lei Maior, nos seus incisos X e XI:
“X – ﬁscalizar e controlar, diretamente,
ou por qualquer de suas Casas, os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
XI – zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;”
O que o Governo e a Ministra Dilma deveriam fazer é cumprir o acordo feito quando eu era Presidente
da Comissão de Infraestrutura e comparecer semestralmente à Comissão de Infraestrutura ou às outras
Comissões para prestar contas e debater com os Senadores e com a sociedade brasileira o andamento e
as condições das obras do PAC.
Assim, as irregularidades apontadas pelo TCU – e
olhem que o TCU tem apontado irregularidades graves
e gravíssimas em grande parte das obras que estão
sendo executadas no Brasil – seriam analisadas, bem
como os motivos do sobrepreço, das falhas técnicas
nos projetos, dos erros – muitas vezes, “erros”, entre
aspas – nos editais, do atraso das obras e do percentual de execução em torno de apenas 12%.
Se a Ministra se dignasse a vir à Comissão de
Infraestrutura ou às outras Comissões desta Casa,
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poderíamos ter, quem sabe, as explicações sobre o
porquê de um trecho da ferrovia Norte-Sul no meu
Estado de Goiás, inaugurado recentemente pelo Presidente Lula, não ter condições de trafegabilidade sequer para uma só locomotiva, já que os trilhos estão
soltos e há problemas técnicos. Se bem que as obras
no meu Estado estão atrasadíssimas, como, de resto,
as demais.
Se nós nos afastarmos do sistema de freios e
contrapesos, Senhor Presidente Lula, e nos lançarmos nessa aventura com o dinheiro público em prol do
marketing político, estaremos sepultando todo o esforço feito ao longo das últimas duas décadas, em que
ﬁncamos os esteios da democracia e sedimentamos
o convívio social baseado no pleno Estado de Direito.
Mais do que isso: a partir dos governos Itamar Franco
e Fernando Henrique Cardoso, estabelecemos todos
os marcos regulatórios e, principalmente, estabelecemos toda a política macroeconômica de estabilidade
a partir do Plano Real, que teve, como consequência
imediata, a inclusão efetiva de mais 150 milhões de
brasileiros ao mercado consumidor.
Presidente Lula, Vossa Excelência dá um péssimo exemplo aos cidadãos brasileiros quando cogita
criar uma comissão para destravar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, porque passa por
cima de uma dos mais responsáveis órgãos técnicos
do Brasil, que é o TCU.
A sugestão que faço é que, em vez de travar as
obras do PAC diminuindo dos poderes do TCU, se crie
uma comissão para efetivamente investigar os desvios,
as irregularidades e as falhas nas licitações.
Lamento dizer, mas não nos parece conviver
bem com o equilíbrio e a independência entre os Poderes a atual gestão presidencial no Brasil. No lugar
de prestigiar o brilhante trabalho do Tribunal de Contas da União, o Presidente Lula mostra-se aborrecido
e indignado.
Sua Excelência o Presidente reforça a tese do
caudilhismo na América ao criticar a imprensa, os
órgãos de ﬁscalização, a oposição política, o STF, o
Ministério Público e qualquer instituição ou pessoa
que aponte irregularidades em seu Governo. Mas do
que isso, é uma pessoa que lamentavelmente carrega
rancor, ódio no coração em relação aos que ousam
criticá-lo.
Parece-nos que Sua Excelência está acometido
do “Mal de Chávez” e só não amordaça quem lhe faz
oposição, com o fechamento de rádios e jornais, porque, no Brasil de hoje, não há espaço para manobras
contrárias ao fundamento da democracia e da República, muito menos para o caudilhismo.
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Pare, reﬂita e reveja a posição, Presidente Lula,
porque a democracia que construímos nessas duas
décadas não pode ser solapada nas bases por quem
quer que seja, muito menos pelo Presidente da República, quem tanto sofreu pelas mãos do regime de
exceção!
Para, reﬂita e reveja a posição, Presidente Lula,
porque a Constituição Cidadã, pela qual tanto lutamos,
pertence à sociedade brasileira, ao povo brasileiro e
deve ser preservada como herança para as futuras
gerações.
Concluímos, Sr. Presidente, como reﬂexão de Karl
Popper, um dos maiores teóricos da democracia:
“Os democratas que não veem a diferença entre uma crítica amigável e uma hostil,
estão imbuídos de espírito totalitário. O totalitarismo, sem dúvida, não pode considerar
qualquer crítica como amigável, uma vez que
qualquer crítica de uma autoridade deve desaﬁar o próprio princípio da autoridade.”
Era o que eu tinha a dizer.
Agradeço ao Sr. Presidente pela tolerância.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após brilhante pronunciamento de Marconi Perillo,
que representa o Estado de Goiás e o PSDB, vamos
chamar o maior Líder. Nós estamos...
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente, muito rapidamente. Apenas
para...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, a encantadora Senadora Fátima Cleide.
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Apenas para noticiar, Sr. Presidente, e registrar,
nesta Casa, que hoje, à tarde, eu e o Deputado Eduardo Valverde estivemos no Ministério do Planejamento,
conversando com a Secretária de Recursos Humanos,
fazendo as primeiras tratativas para a regulamentação
da Emenda Constitucional nº 60, que trata da transposição dos servidores públicos de Rondônia. O Deputado Eduardo Valverde, como coordenador da Bancada,
ﬁcou, então, de marcar uma nova reunião com toda a
Bancada do Estado de Rondônia junto ao Ministério
do Planejamento para tratarmos do grupo de trabalho
que precisa ser instituído para fazer os trabalho internos no Ministério do Planejamento junto ao Governo
e também junto ao Ministério da Fazenda para, enﬁm,
determinar as condicionantes para a regulamentação
e a transposição dos servidores de Rondônia.
Portanto, Sr. Presidente, quero registrar, com
muita alegria, que mais um passo nós demos, hoje,
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no sentido de reunirmos toda a Bancada e conversar
com o Ministério do planejamento.
É possível que, já nos primeiros dias do mês de
dezembro, a gente possa fazer essa reunião, contando
com toda a Bancada de Rondônia para discutir com o
Ministério do Planejamento.
Era isso, Sr. Presidente. Eu agradeço a concessão da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Senadora Fátima liderou não só a Bancada do Estado
de Rondônia, mas todo o Congresso, para conseguir
essa grande vitória do funcionalismo de Rondônia, que
passará a ser federal.
A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Pela
ordem. Eu já, inclusive, pedi ao Senador Mozarildo que
me permitisse só um minutinho, se V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Ô
Mozarildo, você não quer ceder todo o tempo à Senadora Patrícia? Porque ela vai para a tribuna e...
A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Não
precisa, Senador, eu só queria comunicar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, mas é questão de conquistar uma audiência,
passarmos a Globo.
A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente
Mão Santa.
Eu só queria mandar um abraço muito carinhoso a todos os Conselheiros Tutelares do Brasil, que
hoje é seu dia. Eles são verdadeiros anjos da guarda
na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A
grande maioria dos Conselheiros Tutelares e das Conselheiras Tutelares enfrentam muita diﬁculdade porque
vários Conselhos, a maioria deles, não têm sequer
condição de funcionar com dignidade e atender seu
objetivo principal.
A Senadora Fátima Cleide também aqui ao meu
lado manda um abraço a todos os Conselheiros, nós
que militamos na área dos direitos humanos, na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, só temos
a agradecer a ﬁgura do Conselheiro Tutelar, que, pelo
Brasil adentro, em tantos lugares, com tanta pobreza,
com tanta miséria, com tanta violência, às vezes sem
carro, sem um computador, sem um telefone, são capazes de agir com muita veemência na defesa das nossas crianças e adolescente. Por isso eu os considero
verdadeiros anjos da guarda do nosso País e espero
que um dia o Brasil inteiro possa reconhecer a grande
importância desses homens e mulheres que protegem
os nossos ﬁlhos e as nossas ﬁlhas e eles que possam
ter, se Deus quiser, mais recursos, recursos suﬁcientes
para poder fazer o seu trabalho.
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Neste ano e no ano passado, todos os meus recursos de emendas foram destinados para os Conselhos Tutelares, para equipar os Conselhos Tutelares
para que eles possam ter a mínima infraestrutura para
funcionar atendendo ao seu objetivo.
Portanto, o meu abraço muito carinhoso e, certamente, desta Casa inteira, aos Conselheiros Tutelares do Brasil.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC–PI) – Senadora Patrícia, todos nós gostamos muito do Flávio
Torres; ele é um homem de muita competência; mas
as saudades de V. Exª eram maiores do que a competência dele.
Vai ocupar a tribuna agora o Senador Mozarildo
Cavalcanti, que representa Roraima e o PTB. S. Exª
vai usar da palavra por cessão do Senador Antonio
Carlos Magalhães Júnior.
Depois, como Líder, usará da palavra o Senador
Inácio Arruda.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs.
Senadores, Srªs. e Srs. telespectadores da TV Senado
e ouvintes da Rádio Senado, por acaso, vou abordar o
tema que o Senador Marconi Perillo abordou há pouco:
a questão do Tribunal de Contas da União.
Eu, como médico, quando começo a ver sinais,
sintomas de determinada doença, começo logo a me
preocupar em fazer um diagnóstico. E o que a gente
está vendo no País é que nós temos um Presidente da
República que é um verdadeiro Chacrinha: se comunica muito bem e usa palavras de acordo com a plateia
em que está atuando. E, só para citar algumas mais
recentes, ele disse que, se Jesus viesse à Terra, seria
capaz de fazer uma aliança com Judas.
Mas parece que ele não leu muito bem a Bíblia.
Jesus escolheu Judas como o seu discípulo. Judas foi
quem o traiu. Portanto, não havia coligação a ser feita
após Jesus saber que houve um traidor.
Eu não sei o que ele quis dizer, porque, se ele
falou logo depois que fez acordo com partidos importantes desta Casa, quem era o Judas? Qual partido
era o Judas? Ou eram todos Judas?
Recentemente, ele deu uma entrevista e chorou
– nisso ele é bom. Quando se perguntou sobre o mensalão, ele disse que foi um golpe armado pela oposição,
que inﬁltrou uma pessoa, um espião, para fazer uma
armação e, portanto, derrubar o Governo dele.
E não perde a oportunidade, Sr. Presidente, toda
vez que tem, de criticar a imprensa. Já disse uma frase
célebre, que a imprensa não é para discutir ou formar
opinião; é apenas para informar. Quer dizer, pegar a
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pauta oﬁcial do Governo e informar à população. Não
é para criticar, não é para denunciar, não é para investigar. Essa imprensa ele não quer, assim como ele não
quer um Tribunal de Contas da União que descubra
falcatruas nas obras do seu Governo.
Muito recentemente, vim aqui denunciar uma obra,
aliás, altamente visível, que é a reforma do Palácio do
Presidente, que, primeiro, não tinha, como é exigido
de todas as obras federais, até com o menor Município
do Brasil, a placa indicando: o valor da obra; a fonte,
isto é, a origem dos recursos; e o tempo que iria ser
destinado à construção da obra. Essa foi a irregularidade visível. Depois fomos ver que mais irregularidades
existiam. Não tinha alvará... Enﬁm, o Presidente não
está realmente convencido de que ele está num estado
democrático. Ele acha que ele é o imperador e está fazendo realmente o Brasil se transformar numa ditadura
“democrática”, isto é, ele foi eleito – e ninguém pode
dizer que ele não foi eleito, ele foi eleito, sim –, mas aí
ele começa: fala mal do Judiciário, fala mal do Poder
Legislativo – Câmara e Senado –; aqui e acolá, elogia.
Ele é assim: morde, assopra; morde, assopra.
No que tange ao Tribunal de Contas da União,
acho o absurdo dos absurdos... Qualquer pai de família,
mãe de família, que ganha o seu salário procura aplicar
aquele dinheiro com muito rigor, com muita correção,
para não ﬁcar com furo no ﬁm do mês, para não ﬁcar
com dívida, para não ser roubado, mas o Presidente,
que é, portanto, quem administra os recursos que o
povo paga através dos impostos, não quer que aconteça isso. É evidente que ele tem a parceria de alguns
empreiteiros que... Porque os bons empreiteiros não
querem esse tipo de coisa. Os bons empreiteiros, os
bons empresários não querem corrupção, não querem ser achacados, mas lógico que existem aqueles
que querem entrar pela porta larga da facilidade, da
corrupção.
Temos aqui na pauta um projeto para o qual é
preciso chamar atenção. É o PLC nº 32, que veio da
Câmara e que, aqui no Senado, está sendo alterado
para abrir uma brecha enorme para que as empreiteiras que sejam descobertas com superfaturamento
de obras possam tocar obras independentemente do
Tribunal de Constas da União. Aliás, o Presidente Lula
está propondo a criação de um órgão para supervisionar o Tribunal de Contas da União.
Então, ele não quer imprensa livre. Ele não quer
um congresso. O Congresso... Olhem a situação. Enquanto temos medida provisória... O que ele quer fazer,
apresenta medida provisória logo; o que ele não quer
fazer, ele manda projeto, e ﬁca na Câmara mofando
o tempo que quiser. Iniciativa de parlamentar, nem se
fala. Isso aqui não anda porque ele não deixa andar. E,

Quinta-feira 19

125

60265

agora, investe de maneira pesada. E repito: como ele
é um bom comunicador – e já dizia o Chacrinha que
“quem não se comunica se trumbica”, e ele comunica
muito bem –, consegue passar, quer passar essa imagem de que estão atrapalhando o trabalho dele, quando
ele deveria agradecer, como um pai de família ou uma
mãe de família agradece, repito, quando alguém alerta
contra algum roubo que está sendo feito contra as suas
ﬁnanças, ele deveria agradecer ao Tribunal de Contas
da União quando denuncia essa questão.
Eu falei das MPs, que é um dos itens que humilham, que diminuem a Câmara e o Senado. E o outro
item é a questão das emendas parlamentares.
O Tribunal de Contas da União acatou uma representação minha e está fazendo uma investigação e trabalhando junto ao Ministério da Fazenda e ao Ministério
do Planejamento no sentido de quê? De uma coisa que
nem precisava que o Tribunal de Contas entrasse, que
é cumprir os princípios da Administração Pública, que
estão na Constituição: a legalidade, a impessoalidade,
a moralidade, a publicidade e a eﬁciência.
Ora, qual é a legalidade que tem em o Presidente
da República liberar emendas ao seu bel-prazer? Libera mais para o Deputado fulano de tal porque ele vota
tudo o que ele manda sem nem discutir; libera menos
para o outro Deputado ou Senador, que discute e que
resolve discordar dele. Isso é legal? É impessoal por
acaso? Não; ao contrário, é personalíssimo. Quer dizer,
o Presidente está transformando o dinheiro público, o
dinheiro que é resultado do pagamento de impostos,
em moeda, como se fosse dinheiro dele, para comprar
posições dentro do Congresso Nacional.
O Congresso, ele já manietou, e o Tribunal de
Contas está reagindo, fazendo valer, justamente na
questão das emendas, os princípios que regem a Administração Pública.
O Presidente, talvez inebriado pela sua popularidade, medida pelas pesquisas, não está ligando para
isso. Ele não está preocupado com moralidade, com
impessoalidade, com legalidade. Ele não está preocupado com isso.
E já que ele recentemente citou essa questão
de Judas e Jesus, quero lembrar a ele que maioria,
Sr. Presidente, depende das circunstâncias. A maioria
que estava no julgamento de Jesus, por unanimidade
quase, condenou-o a ser cruciﬁcado. Era uma maioria
visível! Pôncio Pilatos estava doido para absolver Jesus, mas a população, manobrada pelos sacerdotes
da época, estava presente, exigindo a cruciﬁcação de
Jesus. E Pôncio Pilatos perguntou: “Jesus ou Barrabás?” E o que a multidão disse? Preferiu ver Jesus
cruciﬁcado e libertar Barrabás. Então, é bom que o
Presidente, como citou recentemente Jesus e Judas,
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lembre-se disso: maioria nem sempre signiﬁca a verdade, a razão, o correto.
Quero também dizer que precisamos aprofundar
a defesa do Tribunal de Contas da União, que está
prestando um serviço muito importante para o povo,
uma vez que defende os interesses do povo no que
tange à boa aplicação do dinheiro que é recolhido dos
impostos.
Esse dinheiro não é fabricado em uma máquina
do Presidente Lula, não; é tirado do bolso de cada cidadão, até daqueles que pensam que não pagam impostos, aquele que compra o feijão, até do cliente do
Bolsa-Família, que vai lá comprar o seu feijão, o seu
arroz, com o...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– (...) cartão do Bolsa-Família.
Então, é muito importante que rebatamos e nos
contraponhamos a essa questão de o Presidente Lula
querer apequenar o Tribunal de Contas da União, querendo politizar uma ação que não é política. A ação do
Tribunal de Contas da União, que possui excelentes
técnicos de carreira e que tem, lá dentro, representado o Ministério Público, é realmente um trabalho
muito sério.
E quero, portanto, terminar, Senador Mão Santa,
alertando os Srs. Senadores para o PLC nº 32. Esse
projeto de lei abre a primeira brecha para permitir que as
falcatruas sejam feitas. E repito: isso não interessa nem
aos empresários sérios, nem aos governantes sérios e
muito menos ao povo, que é quem paga a conta.
Então, quero defender – e vou fazer isso aqui na
hora da votação – que não acatemos essa alteração
que o Senado está querendo fazer... O Senado, não!
É um substitutivo do Senador Suplicy, que quer alterar,
permitindo, portanto, essa brecha para que o superfaturamento seja feito e que as obras sejam executadas.
Ocorre que, depois de executadas, Senador Mão Santa
– V. Exª que já foi Governador sabe muito bem –, não
adianta mais nada; depois vem a multa para não sei
quem, isso rola e vai para o Judiciário. O importante
é ﬁscalizar a aplicação durante a execução. E quero
aplaudir o Tribunal de Contas da União, que tem feito
um trabalho muito importante para o Brasil e, principalmente, para o cidadão mais pobre.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos agora...
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vai já, mas me deixe convidar o orador que já tinha
anunciado, como Líder, Inácio Arruda.
Pela ordem V. Exª.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Mão
Santa, Srªs e Srs. Senadores, quero me associar à celebração do dia 18 de novembro, como já manifestado
por outros Senadores e Senadoras, para fazer referência ao Dia Nacional dos Conselheiros e Conselheiras
Tutelares do Brasil.
É uma questão sempre atual a situação que envolve as condições, o presente e o futuro das nossas
crianças e adolescentes, que têm nos Conselhos Tutelares, dentro do sistema de garantia de direitos, um
dos instrumentos mais importantes.
Elaborei, Sr. Presidente, um pronunciamento, avaliando vários aspectos dessa experiência, que já está
completando dezenove anos, desde que o Estatuto
foi criado em 1990, e lamentando que, no Brasil, mais
de seiscentos Municípios ainda não tenham instalado
o seu Conselho Tutelar. É uma realidade que precisa
ser tratada com prioridade pelas administrações públicas municipais, a quem cabe a instalação, orientando para que os Conselhos Municipais de Direito das
Crianças e Adolescentes realizem os processos de
escolha, para que, de fato, o Brasil possa ter fortalecido o seu sistema de garantia de direitos de crianças
e adolescentes, no qual o conselho desempenha um
papel fundamental.
E eu queria solicitar a V. Exª que o inteiro teor
do meu pronunciamento seja acolhido, tendo em vista
razões de ordem superior no sentido de acompanhar,
Senador Inácio Arruda, no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, neste momento, a sessão em que
está sendo discutida pelos nove Ministros do Supremo
Tribunal Federal a natureza do pedido de extradição
feito pela Itália, no qual os Ministros, por 5 votos a 4,
decidiram pela concessão da extradição, o que a meu
ver se conﬁgura num grave equívoco, um erro inaceitável da nossa Corte Suprema de Justiça.
Segundo, para acompanhar essa decisão quanto à natureza da decisão, se autorizativa ou conclusiva no âmbito do próprio Tribunal, portanto impositiva,
vou acompanhar agora essa decisão que tem extrema
importância para a garantia de um dos instrumentos
mais importantes na defesa dos direitos humanos de
perseguidos políticos. E o nosso País, por sua própria
tradição, consagrada também na nossa legislação, tem
acolhido perseguidos políticos, tem aqui garantido o
direito de refúgio e de asilo a centenas de pessoas.
Portanto, é com muita preocupação que aguardamos o resultado ﬁnal dessa decisão do Supremo,
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porque, a depender do resultado ﬁnal, poderá estabelecer-se aqui um grave precedente, inclusive comprometendo a aplicação correta da lei e a obediência aos
ditames da Constituição brasileira.
A solicitação que faço a V. Exª é de que meu pronunciamento seja acolhido nos Anais da Casa.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR JOSÉ NERY.
Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, comemoramos hoje, dia 18 de novembro, o Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares do
Brasil. É muito oportuno que coloquemos em debate
neste dia um assunto fundamental para o presente e
o futuro das crianças e adolescentes do Brasil.
Trata-se de debater o papel dos Conselheiros Tutelares visando ao aperfeiçoamento de suas funções
e atribuições perante a sociedade brasileira e de buscar o necessário apoio institucional para que exerçam
com dignidade, autonomia e independência o seu importantíssimo trabalho social e proﬁssional visando à
promoção do bem-estar das crianças e adolescentes
de nosso País.
Já me pronunciei nesta tribuna, no ano de 2007,
expondo o dramático quadro de crianças e adolescentes que não tinham assegurado o direito fundamental
e constitucional de acesso à escola, quando comentei
aqui matéria jornalística divulgada no Programa Fantástico, que denunciava o pouco caso de inúmeras
prefeituras, inclusive de meu Estado, o Pará, que não
ofereciam as mínimas condições para o funcionamento
de inúmeras escolas.
Infelizmente, pouca coisa mudou desde o meu
pronunciamento.
Na ocasião, ﬁz um apelo para que todos os Conselhos Tutelares, com base no artigo 227 da Constituição Federal e na própria Lei nº 8.069, de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
tomassem as iniciativas próprias às suas funções e
encaminhassem as denúncias ao Ministério Público
e às autoridades competentes visando sanar imediatamente todas as mazelas praticadas contra parcelas
de nossa juventude e do povo pobre e trabalhador,
principalmente de minha região.
Destacava à época, e reitero hoje, o quanto é importante para a cidadania o funcionamento pleno dos
Conselhos Tutelares em todos os municípios brasileiros.
Acompanhei recentemente vários processos eleitorais
para a escolha dos Conselheiros Tutelares, tanto em
meu Estado como em outras unidades da Federação,
e o que estou presenciando é preocupante.
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Há um processo em curso de disputa eleitoral,
que acaba repetindo os vícios e anomalias de outros
processos eleitorais de nosso País. O poder econômico
de alguns candidatos ou sua vinculação a esquemas
político-partidários acabam desvirtuando o processo
de escolha democrática dos Conselheiros Tutelares,
ferindo de morte a necessária autonomia desses representantes para o exercício de suas funções.
Sendo hoje um dia especial para os Conselheiros
Tutelares, não poderia deixar de registrar o avanço que
signiﬁcou para a defesa dos direitos das crianças e adolescentes a existência desses representantes atuando
em tempo integral junto à sociedade e aos órgãos que
tem a incumbência de proteger esse segmento.
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
adotada pela Organização das Nações Unidas, está
escrito que todos os seres humanos nascem livres e
iguais em dignidade e direitos, e que são dotados de
razão e consciência e devem agir em relação uns aos
outros com espírito de fraternidade. Assevera ainda a
Declaração que todo ser humano tem direito à vida, à
liberdade e à segurança pessoal, e que ninguém será
mantido em escravidão e nem será submetido à tortura e nem a tratamento ou castigo cruel, desumano
ou degradante, além de dizer que todos são iguais
perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a
igual proteção da lei.
Tenho certeza que, guiados por esses princípios,
e também pelas orientações e preceitos emanados de
nossa Constituição Federal, do Estatuto da Criança e
do Adolescente e pelos dispositivos das respectivas
Constituições Estaduais, os Conselheiros Tutelares tem
todos os instrumentos para valorizarem cada vez mais
o seu trabalho na defesa intransigente dos direitos inscritos nestes códigos legais em vigor em nosso País.
Como disse anteriormente, um dos objetivos permanentes do Conselho Tutelar como órgão inovador
na sociedade brasileira, é o de zelar ﬁelmente pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente
e também trabalhar e contribuir para que mudanças
profundas sejam efetivadas no atendimento à infância
e à adolescência.
Para tanto, os Conselheiros Tutelares devem desenvolver melhor suas habilidades de relacionamento
com os cidadãos em geral, com as organizações da
sociedade civil e com as comunidades onde atuam,
buscando ouvir e participar ativamente do cotidiano
dessas pessoas para desenvolver melhor seu trabalho junto ao povo.
Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, considerando ainda que o exercício da função de Conselheiro Tutelar é um serviço público relevante, e considerando ainda, de acordo com os dispositivos do
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Estatuto da Criança e do Adolescente, que atuam na
verdade como servidores públicos, gostaria de trazer
uma ideia para o debate entre todos os interessados,
sobre a conveniência ou não de submetermos esses
representantes a um Código de Ética especíﬁco.
A existência desse Código de Ética para os Conselheiros Tutelares evitaria possíveis iniciativas desses
agentes públicos que ﬁram a autonomia e a independência necessárias ao cumprimento de suas atribuições legais em defesa dos interesses das crianças e
adolescentes de nosso País.
Quero encerrar meu pronunciamento parabenizando a todos os Conselheiros Tutelares do País pela
passagem de seu dia. Rogo que nosso País e nossas
autoridades, principalmente os prefeitos de nossos
municípios, não descuidem de fornecer todos os meios
e equipamentos para que esses proﬁssionais atuem
com dignidade na defesa dos interesses de nossas
crianças e adolescentes.
Espero que os Conselhos Municipais dos Direitos
das Crianças e dos Adolescentes, o Ministério Público,
as entidades civis como ONG, sindicatos de trabalhadores, associações beneﬁcentes, igrejas e todos os cidadãos que trabalham e se interessam pelo bem-estar de
nossa população infanto-juvenil zelem e façam cumprir
todos os preceitos de nossa Constituição e de nossas
leis de amparo e defesa desse segmento.
Tenho procurado fazer minha parte nesse processo.
Apresentei emendas ao Orçamento Geral da
União destinando mais de seis milhões de reais para
implantar sistemas de informação e programas de capacitação de proﬁssionais que irão atuar na promoção
e na defesa dos direitos da criança e do adolescente,
principalmente no Estado do Pará, além de destinar
cerca de 20 milhões de reais para o Programa de
Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à
Violência Sexual Infanto-Juvenil em todo o território
nacional, no âmbito da Secretaria de Direitos humanos
da Presidência da República.
Agradeço a atenção de todos.
Brasília, 18 de novembro de 2009. – José Nery
de Azevedo, Senador – PSOL/Pará.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
V. Exª completa as palavras da Senadora Patrícia Saboya, homenageando o Conselho Tutelar das cidades
brasileiras.
É com muita honra que anunciamos a presença em plenário do extraordinário Deputado Zequinha
Marinho. Ele é do Partido Social Cristão. Zequinha
Marinho é do PSC do Estado do Pará. Ele nos visita e
é motivo de muita honra. Tem perspectivas invejáveis
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na política daquele Estado, na divisão do Estado, e de
ser um dos próximos Governadores lá.
Com a palavra Inácio Arruda, como Líder do
PCdoB. Ele representa o Estado do Ceará. Mas, sem
dúvida nenhuma, eu admiro muito o PCdoB e com gratidão, porque ele me apoiou todas as vezes em que fui
vitorioso no Piauí, através de Osmar Júnior. Mas eu
os conheço a todos e, sem dúvida nenhuma, V. Exª é
o maior Líder desse Partido no País.
Prorrogo a sessão por mais uma hora para que
todos os inscritos possam usar a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
agradeço a V. Exª as generosas palavras.
Primeiro, quero dar ciência ao Plenário de que
encaminhei requerimento à Mesa para formarmos
uma comissão de Senadores para acompanhar o
Presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP),
que visita o Brasil, chegando aqui nessa quinta-feira,
à noite. Na sexta-feira, à noite, ele estará em Salvador
e será acompanhado pelo Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva. Estará ali presente uma comitiva de Parlamentares da Câmara dos Deputados,
e é evidente que é muito importante que o Senado
esteja representado.
Peço, então, a V. Exª, Sr. Presidente, que submeta
o requerimento à apreciação do Plenário do Senado
da República, para formarmos essa signiﬁcativa comissão que acompanhará a autoridade palestina em
visita ao Brasil.
Sr. Presidente, a ﬁlha de Luiz Carlos Prestes, Ana
Leocádia Prestes, acaba de encaminhar ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República uma carta
em que dará ideia ao Presidente do que ocorreu com
sua família, com sua mãe, Olga Prestes, e com seu
pai, Carlos Prestes, e com muitos outros brasileiros,
especialmente no período do nazifascismo, para que
o mesmo não ocorra com o estrangeiro que buscou
refúgio no Brasil.
Sempre se levanta a tese entre nós de que Roma
vive uma democracia institucional, um regime democrático, mas todos nós conhecemos e acompanhamos o período dos anos 70 na Itália, que era um país
conturbado, em crise, fruto de longo enfrentamento
entre setores da Direita e da Esquerda, que, no afã
de assumir o poder, podem ter se equivocado na sua
ação política, porque enfrentavam o Estado, queriam
o poder naquele país. Todos nós vivenciamos esses
enfrentamentos na Itália, num período em que também
vivíamos no Brasil forte enfrentamento com a ditadura
militar brasileira. Não temos arrependimento da batalha
que travamos no nosso País em defesa das liberdades,
da democracia e de um Estado que se voltasse para
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seu povo, para sua Nação, não um Estado meramente
subordinado, como assistimos durante largo período
na nossa Nação.
Sr. Presidente, destaco essa iniciativa, porque
o grau de conservadorismo da sociedade brasileira,
das suas elites, é imenso, é muito grande e, é evidente, permeia as instâncias institucionais, o Senado, o
Congresso Nacional, o Executivo, os Executivos e o
Judiciário brasileiro. É uma espécie de elite nacional,
e as teses conservadoras pressionam muito esses
organismos. Quem mais tem pressionado esses organismos é a grande mídia brasileira, concentrada onde
não houve democracia até hoje no nosso País, porque
a condução da informação para o povo é centralizada
nas mãos de três ou quatro famílias no Brasil, e isso
se repete nos Estados. Então, há um grau de concentração brutal. Para se realizar uma conferência de comunicação aqui, há uma diﬁculdade imensa no nosso
País, porque isso signiﬁca democratizar o acesso aos
veículos que conduzem as informações para o conjunto da população brasileira. Assistam aos embates que
estão acontecendo entre os grandes veículos de mídia
brasileira, na televisão, como eles trocam farpas entre
si, para demonstrar o que estou dizendo aqui, neste
momento. Então, a informação é conduzida por esses
grandes veículos, o que leva a uma pressão brutal.
O Ministro Ricardo Lewandowski chegou ao ponto
de dizer, corroborado, em seguida, por Marco Aurélio,
que o Supremo Tribunal Federal (STF) estava decidindo em função da pressão midiática. Não era uma
pressão popular. Não foi um cerco ao STF de camadas
sociais, mas uma pressão direta de órgãos e veículos
de comunicação do Brasil, decidindo antecipadamente
o voto, como fazem com o Congresso Nacional, muitas
vezes acovardando Senadores e Deputados, para que
decidam de acordo com seus interesses, dizendo que
seus interesses são os interesses do povo brasileiro.
Vejo essa decisão do Supremo nesse sentido.
Ali, a pressão midiática jogou papel destacado. Muitas
vezes, essa pressão acovarda homens, e é preciso
que tenhamos ideia de que isso ocorre também com
os Ministros do STF, que estão lá para exercer suas
atividades de forma ampla, livre, sem pressão alguma.
Para isso, eles têm cargos vitalícios. Votamos aqui para
eles terem cargo vitalício. Só saem de lá com 70 anos
de idade ou antes, se quiserem, se tiverem tempo de
serviço suﬁciente. Mas ali seguem até 70 anos de idade por essas razões, para ali exercerem sua função
de forma aberta.
Quando vi a carta de Ana Leocádia Prestes, dirigida ao Presidente Lula, meu caro Gilvam Borges,
imaginei: se hoje tivesse de decidir pela extradição de
Olga para as mãos dos nazistas, talvez esse Tribunal
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o ﬁzesse novamente. É como dizem às vezes, brincando, meu caro Mão Santa, mas numa brincadeira que
tem seu fundo de convicção: se Cristo voltasse, seria
cruciﬁcado outra vez. Tenho essa impressão. Por isso,
é preciso resistência, persistência, teimosia daqueles
que têm opinião distinta e que não concordam com as
teses vigorantes de uma elite conservadora brasileira,
que ainda domina fortemente a ideia de formação da
opinião pública brasileira.
Quero me somar àqueles que conhecem bem o
signiﬁcado dessas decisões, sabem dos seus efeitos.
Tenho a impressão de que a carta de Ana Leocádia
tem o sentido de buscar demover especialmente o Presidente da República, para que o Presidente da República não ﬁque submetido à decisão do STF, mesmo
porque considero que o Supremo não irá decidir por
uma questão imperiosa, de que o Presidente tem de
cumprir a decisão do Supremo. Não! Se ﬁzer assim,
o Supremo pode criar um embaraço político, e tenho
a certeza de que não é essa a ideia ou, pelo menos,
não deve ser essa a ideia do Presidente do STF, embora uma crise política sempre seja benfazeja, sempre
atenda a interesses. Espero que isso não aconteça,
meu caro Senador Mão Santa.
Por último, Sr. Presidente, quero dizer que estive visitando, no Ceará, algumas obras importantes
do meu Estado, que têm sido tratadas com muito zelo
pelo Governador do Ceará, Cid Gomes. São empreendimentos que vão mexer com a vida dos cearenses
nos próximos trinta anos, no mínimo, porque têm peso
signiﬁcativo.
Estive no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Estado do Ceará, onde dois grandes investimentos estão sendo preparados e precisam de forte
apoio do Presidente Lula, que, seguidas vezes, tem
ido ao Estado, que tem a convicção de que é preciso
tocar esses investimentos e que teve a percepção de
que, durante crises, temos de fugir dessa ideia também
conversadora, que os liberais pregam correntemente,
de que temos de parar tudo, de que não podemos mais
investir, de que nada mais podemos fazer. Ao contrário, na crise, se há Estado, se há País, se há Nação e
se há Governo, temos de investir mais. E assim fez o
Presidente Lula, antecipando em um ano o prazo para
entrar em operação a reﬁnaria Premium II, a segunda
maior do País, que deverá ser construída no Complexo
Portuário de Pecém, no Estado do Ceará.
Sr. Presidente, por que trato desse assunto? Porque tenho a convicção de que estamos fazendo um
empreendimento para trinta anos, quarenta anos, cinquenta anos no nosso Estado, que almeja esse investimento. Não se trata apenas de uma reﬁnaria, mas da
atração de dezenas, quiçá centenas, de outras empre-
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sas prestadoras de serviço, fornecedoras importantes,
que vão se instalar nessa região do nosso Estado, tanto
no complexo industrial, como nos Municípios vizinhos
desse grande complexo industrial em torno da reﬁnaria
de petróleo Premium II, no Estado do Ceará.
Ao lado da reﬁnaria Premium, há um segundo
grande investimento privado, que é a construção de
uma siderúrgica, no Estado do Ceará, que também tem
uma força de atração enorme de outros investimentos,
tanto industriais como de serviços, para aquela região
do Estado do Ceará.
Isso dá um porte, isso cria condições especiais
para o nosso Estado. São investimentos de grande
peso, de grande monta, que buscam também desconcentrar os investimentos no Brasil, muito centralizados
ainda nas Regiões Sudeste e Sul do nosso País. Na
Região Nordeste, há mais diﬁculdades, há problemas
de clima seculares que precisam ser enfrentados com
políticas industriais corajosas.
Tenho a opinião de que a construção da siderúrgica e a construção da reﬁnaria são dois grandes
empreendimentos que temos de tratar com o zelo de
quem faz política de Estado, de quem faz política grandiosa, não a política da mesquinharia, da pequenez. É
esse o sentido que precisamos oferecer a esses dois
grandes empreendimentos, que dependem – mesmo
um deles sendo um empreendimento privado, que é
a empresa coreana Dongkuk, associada à empresa
brasileira Vale, com o apoio do BNDES –, de forte
apoio do Estado, por meio da sua política ﬁscal e de
infraestrutura, e também do apoio do Governo Federal, com sua política ﬁscal, de infraestrutura e também
de ﬁnanciamento.
Então, Sr. Presidente, estamos preocupados com
quê? Com esse problema chamado tempo, porque
precisamos correr no Ceará. Já corremos muito para
sobreviver neste País imenso: corremos para São
Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas, para o Rio
Grande do Sul, para o Paraná; depois, corremos, atravessando o Piauí, para o Maranhão, para o Pará, até
chegar ao Amazonas, ao Acre. Os cearenses se espalharam pelo Brasil e pelo mundo, mas amamos é a
nossa terra, adoramos é o nosso torrão. Queremos o
desenvolvimento é ali, no nosso território. Queremos
desenvolvimento dentro do Estado do Ceará. Daí nosso
apelo à Companhia Brasileira de Petróleo, Petrobras,
para que realize esforços ainda mais fortes para acelerarmos esse empreendimento no nosso Estado, meu
caro Senador Mão Santa.
É preciso ter essa percepção. Há obstáculos, e
é preciso resolvê-los. Os obstáculos que surgem são
da natureza: é a questão ambiental ou a questão das
nossas populações nativas, que temos de tratar com o
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maior carinho e com o maior zelo, por meio das relações
com nossas lideranças e também com o Ministério Público Federal e Estadual. Mas a questão signiﬁcativa e
superior é a necessidade do desenvolvimento gerador
de emprego e distribuidor de renda no nosso Estado.
Essa é que é a questão chave, essa é que é a questão
estratégica para o Estado do Ceará.
Por isso, Sr. Presidente, quero deixar esse apelo, que é dirigido à nossa empresa, a Petrobras, mas,
sobretudo, ao Presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, para que ele leve a preocupação dos
cearenses. Ele sabe que são importantes esses empreendimentos, que é preciso desenrolar determinadas
questões, às vezes meramente burocráticas, para darmos um passo mais signiﬁcativo na chegada desses
empreendimentos no Nordeste brasileiro, no nosso
caso em especial, no Estado do Ceará.
É o apelo que queremos deixar desta tribuna do
Senado Federal, com o apoio sempre convicto de V.
Exª, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC–PI) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler. V. Exª tem
muito prestígio aqui na Mesa Diretora.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.530, DE 2009 – SF
Requeremos, nos termos regimentais,
URGÊNCIA para a REQ Nº 1.520 de 2009 –
SF, que propõe ao Senado Federal a criação
de Comissão Externa, composta por cinco
senadores, destinada a representar o Senado
Federal durante a visita oﬁcial do Presidente
da Autoridade Nacional Palestina, Mahmud
Abbas, que fará ao Brasil nos próximos dias
19 e 20 de novembro, na cidade de Salvador,
no Estado da Bahia.
Brasília, 18 de novembro de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Em
votação o próprio Requerimento nº 1.520, de 2009.
REQUERIMENTO Nº 1.520 DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.520, de 2009, do Senador Inácio
Arruda e outros Srs. Senadores, solicitando
a criação de Comissão Temporária Externa,
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composta por cinco Senadores, destinada a
representar o Senado Federal durante a visita
oﬁcial do Presidente da Autoridade Nacional
Palestina, Mahmud Abbas, ao Brasil nos dias
19 e 20 de novembro do corrente, na cidade
de Salvador – BA.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência recebeu requerimento do Senador
José Nery solicitando licença para se ausentar dos
trabalhos da Casa no período de 5 a 19 de dezembro
do corrente ano, a ﬁm de participar da Conferência
Internacional de Mudanças Climáticas da ONU, na cidade de Copenhague, na Dinamarca. (Requerimento
nº 1.526, de 2009)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Convidamos o próximo orador inscrito. Agora, é a vez
do Senador Jefferson Praia.
Ansiosamente, o Senador Cícero Lucena, da
Paraíba, aguarda a sua vez.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, presenciei uma das cenas mais tristes
que já vi aqui, neste Congresso: idosos, no chão, deitados num piso frio, a noite inteira, protestando contra
o não reajuste dos aposentados.
Quero dizer que nós não aceitaremos um “não”
aos aposentados! O Governo Federal precisa urgentemente rever a sua posição.
Sr. Presidente, estou nessa luta, capitaneada
pelo nosso nobre Senador Paulo Paim.
Destaco também, Sr. Presidente, que se hoje temos diﬁculdades em relação aos recursos para contemplar as demandas que estão sendo feitas pelos aposentados é porque o Brasil é um País que, infelizmente,
investe muito mal, aplica muito mal os seus recursos.
Hoje, temos notícia de que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. É altamente corrupto.
É o que aponta índice de percepção da corrupção, da
transparência internacional. Não podemos continuar
como um País que está entre os países considerados
mais corruptos do Planeta. Entre 180 países, a posição
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do Brasil é a de número 75, Sr. Presidente. Era a de
número 80, caiu para 75, e continua entre os países
com um percentual considerável de corrupção.
Quero também, Sr. Presidente, destacar, rapidamente, que, no início desta semana, em Curitiba, tive
a honra de participar de um evento muito importante
para a ética pública e o futuro da cidadania no nosso
País. O 25º Congresso dos Tribunais de Contas do
Brasil, realizado concomitantemente ao 7º Encontro
do Colégio de Corregedores do Brasil.
A temática do congresso e do encontro deste ano
foi Integração dos Controles, Eﬁciência e Eﬁcácia do
Gasto Público”, sob o lema “A Fiscalização em Benefício da Sociedade”.
O mérito pelo sucesso dos trabalhos pôde ser
compartilhado por uma série de entidades que patrocinaram a sua realização, em especial o Tribunal de
Contas do Paraná; a Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); a Associação
Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios
(Abracon); o Colégio de Corregedores dos Tribunais
de Contas do Brasil (CCOR); o Instituto Rui Barbosa,
que é a associação civil de estudos e pesquisas dos
Tribunais de Contas; e também o Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).
A programação das exposições, debates e reuniões de grupos temáticos reﬂetiu o estado da arte e
os novos desaﬁos da comunidade brasileira, de pessoas e instituições comprometidas com o máximo de
transparência na aplicação dos recursos públicos e
o maior resultado desses investimentos para o maior
número possível de cidadãos, em termos de serviço
ou de obras de infraestrutura.
Sr. Presidente, os participantes tiveram oportunidade de enriquecer suas perspectivas, entrando em
contato com experiências internacionais bem– sucedidas, veiculadas por palestrantes vinculados ao Tribunais
de Contas Europeu; ao Secretariado Permanente dos
Tribunais de Contas, Órgãos e Organismos Públicos
da República da Argentina; à Sindicatura de Contas do
Principado de Astúrias, na Espanha; e à Organização
Latino-Americana e Caribenha de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs).
Sr. Presidente, ﬁquei igualmente sensibilizado e
muito honrado por receber o Colar de Mérito da Atricon
“Ministro Miguel Seabra Fagundes”, por minha modesta
colaboração com o trabalho do Sistema Nacional de
Controle Externo.
Quero destacar, Sr. Presidente, que eu não faço
mais do que a minha obrigação.
Na verdade, esse evento revestiu-se, para mim,
de um signiﬁcado muito especial, pois marcou novo capítulo da fecunda parceria estabelecida, desde o início
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do corrente ano, entre o Ibraop (Instituto Brasileiro de
Auditorias de Obras Públicas) e o meu gabinete.
Tive a oportunidade de apresentar seus principais resultados em uma das oﬁcinas do encontro, ao
lado do companheiro Cezar Augusto Pinto Mota, Presidente daquele instituto.
Essa nossa cooperação tem por ﬁnalidade contribuir para a construção de soluções que tornem mais
transparentes a gestão e o controle de obras que se
destinam a melhorar a vida dos nossos concidadãos
nas áreas prioritárias, Sr. Presidente, que são as áreas da saúde, da educação, do saneamento básico, do
transporte, da infraestrutura e econômica e social.
Aﬁnal, se o povo brasileiro luta, trabalha, se sacriﬁca, sua a camisa, investe e corre risco para ﬁnanciar
todas essas realizações, com seus tributos diretos e
indiretos, cumpre a nós, detentores de alguma parcela
de autoridade nas esferas e nos três níveis de governo, o dever de assegurar a mais escrupulosa aplicação desse dinheiro e zelar pela provisão dos melhores
resultados possíveis.
Sinteticamente, o Ibraop e eu prestamos contas àquele plenário de providências que tomamos até
agora.
Em primeiro lugar, apresentei o Projeto de Lei do
Senado nº 439, de 2009, com o objetivo de sanar a insustentável situação atual, em que a União simplesmente desconhece quantas obras foram iniciadas, quantas
foram concluídas e quantas estão em andamento. A
proposição legaliza exigência já contida no acórdão do
Tribunal de Contas, de número 1.188, de 2007, de um
cadastro único de obras do Governo Federal.
Com base em requisitos tecnológicos e informacionais de fácil cumprimento, o cadastro simpliﬁcará
a gestão e o controle, otimizará o uso de recursos
escassos na Administração Pública e permitirá ampla
transparência das despesas com essas obras.
Entre outras inovações, o projeto dispõe sobre
a criação de um código identiﬁcador único por obra.
Isso ajudará a reduzir o risco de inconsistência presente em grandes cadastros, integrar as bases de
informação sobre as obras às de natureza ﬁnanceira
e orçamentária e, sem dúvida, estabelecer um bom e
prático exemplo para iniciativas semelhantes em outros entes da Federação.
Neste exato momento, o PL nº 439 aguarda parecer do seu Relator na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, nosso
ilustre colega Senador Cícero Lucena, que está aqui
presente.
Em segundo lugar, apresentei à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle duas “propostas de ﬁscalização e controle”
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sobre o planejamento de longo prazo de investimentos em infraestrutura, e padrões de preços em obras
públicas federais, conﬁadas à relatoria dos nossos
nobres colegas João Pedro e César Borges, respectivamente.
Em terceiro lugar, Sr. Presidente, coloquei a infraestrutura do gabinete à disposição para possibilitar
a mais ampla disseminação possível de folhetos com
informações e recomendações úteis para prefeitos
sobre planejamento, execução e acompanhamento
de obras públicas. O documento é fruto da sistematização de subsídios oferecidos pelo Ibraop, pelo TCU,
pelos tribunais de contas dos Estados do Paraná e
Rio Grande do Sul, pela Atricon, pelo Confea e pelo
Crea do Paraná.
Acredito que o folheto ajudará a preencher uma
lacuna de informações e conhecimentos de que se
ressentem muitos gestores públicos dos municípios
menores e mais afastados dos grandes centros, no
tocante à organização administrativa exigida por essas
obras, quaisquer que sejam o tamanho do orçamento
disponível, as dimensões e a composição do quadro
de pessoal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caminho
para a conclusão.
Submeti também requerimentos de votos de
aplauso à iniciativa de cooperação e troca de informações sobre a ﬁscalização de obras públicas, adotada mediante convênio entre o TCE do Paraná e o
CREA daquele Estado.
Destaco também, Sr. Presidente, dois momentos
muito signiﬁcativos do evento. O primeiro foram as belas
palavras pronunciadas de improviso na abertura dos
trabalhos pelo Presidente do TCU e ex-deputado do
Ceará, Ubiratan Aguiar, para quem o atual momento
brasileiro exige a colaboração ativa e sincera entre os
Poderes Legislativo e Executivo no sentido de fazer
avançar – e não retroceder – a legislação em apoio
à auditoria de todas as etapas das obras públicas,
desde a concepção de seu projeto até sua entrega à
coletividade.
Finalizo, Sr. Presidente – último parágrafo –, dizendo que a segunda declaração que trouxe gravada
na memória reﬂetiu a longa experiência do ex-Deputado pelo Rio Grande do Sul e atual Presidente da
Atricon, Victor Faccioni, que comparou os controles
de contas à medicina e aos remédios: melhor se não
precisássemos deles, mas, lamentavelmente, todos
acabamos precisamos. Portanto, se ruim com eles,
pior sem eles.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nossos cumprimentos!
Agora, um orador inscrito: Pedro Simon, que é o
segundo inscrito. Em seguida, como Líder do PSDB,
Cícero Lucena. Depois, para encerrar brilhantemente,
Paulo Paim.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, a Faculdade de Direito da
Universidade de Caxias do Sul, minha terra natal, está
comemorando cinco décadas de existência, cinquenta
anos de cultivo de ideias, meio século de construção
de ideais, uma vida a serviço da formação de nossos
melhores valores.
Aliás, quem de nós não gostaria de voltar no tempo e reviver alguns capítulos da própria história? Ora
para repeti-los, ora para modiﬁcá-los. A minha história
começou em Caxias do Sul e passou, na seleção de
seus melhores capítulos, por aquela universidade.
Eu guardo no coração a honra de ser o portador do documento oﬁcial de autorização para que se
criasse a Universidade de Caxias do Sul, assinado pelo
então Presidente da República João Goulart. Era um
momento difícil, dramático da vida brasileira. O odor
do golpe já se fazia sentir pelos corredores cinzentos
do autoritarismo.
Quis o destino, querido Mão Santa, que eu testemunhasse ali, naquele ato, além de um dos melhores
legados do ex-Presidente, a sua última assinatura oﬁcial
antes de ser derrubado do cargo, numa história que se
seguiu, aí lembrada, para não ser repetida.
Eu era Deputado Estadual quando viemos, o
PTB do Rio Grande do Sul, conversar com Jango
sobre os rumores do golpe. Brizola, ansioso, angustiado e meio rompido com Jango – o episódio da ida
de João Goulart ao almoço dos sargentos, o episódio
do comício da Avenida Getúlio Vargas, da Central do
Brasil –, e a ansiedade com que a gente via como as
coisas iriam acabar.
Chegamos aqui no Palácio do Planalto às dez
horas, e ﬁcamos até às quatro horas da tarde. E, às
quatro horas da tarde, vieram dizer que o Presidente
não podia nos recebe porque ia almoçar com oﬁciais,
Almirantes da Marinha. Que nós fôssemos para o Alvorada. E fomos lá. Às oito horas da noite ele chegou,
e ﬁcamos até de madrugada. Das oito às quatro, cinco da madrugada, o Presidente da República ali estava, e eu pude sentir a sua angústia, eu pude sentir o
que era uma homem querendo fazer, trabalhar, lutar,
e massacrado pelo golpe da opinião da imprensa, da
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grande imprensa, pelos diabólicos ataques de um homem como o Lacerda e uma oposição radical neste
Congresso.
E quando eu vejo as denúncias que estão aí, todo
dia e toda hora, eu vejo o ridículo do que ﬁzeram com
Jango. A imprensa mundial publicava que João Goulart era o homem mais rico do mundo e que tinha mais
extensão de terra pelo mundo e que comprava, desde
que tinha assumido a Presidência da República, uma
fazenda por mês. Conseguiu provar, meses depois –
indo com Jango no Cartório de Montevidéu –, onde ele
dava uma certidão, uma escritura em causa própria, ao
Presidente da Time-Life, se comprometendo a vender
por US$1 qualquer fazenda que fosse apresentada no
nome dele, da mulher dele e dos ﬁlhos dele, no tempo
em que ele tinha sido Presidente da República. Mas
foi o último ato de Sua Excelência. Os meus colegas
de Bancada me olharam assim com... Eu era um guri,
não tinha trinta anos. “Essa coisa do Pedro, numa hora
que nem esta... Nós estamos aqui discutindo o drama
do Brasil, um Presidente em vésperas de ser deposto,
e ele vem aqui trazer um memorial para criar a Universidade de Caxias do Sul.”
Eu mesmo me senti mal. Eu me senti chateado.
Aquilo não fazia parte do meu estilo. Mas hoje, cinquenta anos depois, eu acho que ﬁcou bem, inclusive
para a imagem de João Goulart, para a sua memória.
O último ato que ele assinou, como Presidente da República, foi a determinação da criação da Universidade
de Caxias do Sul.
Eu era Deputado Estadual quando nasceu a universidade, uma concretização das mais felizes. O Dr.
Virvi Ramos estava à frente, um médico excepcional,
mão santa, que nem V. Exª. Dono de um hospital, criou
a Faculdade de Direito, depois criou a Faculdade de
Medicina. Um homem voltado para o social, preocupado com o social. Foi exatamente ele quem iniciou o
grande movimento e que criou a Faculdade de Direito
de Caxias do Sul, que teve como primeiro diretor o
grande advogado Dr. Ary Zatti Oliva.
Nos corredores da Universidade de Caxias do
Sul... Repare como sou velho, Presidente: estou aqui
comemorando os cinquenta anos da criação da Faculdade de Caxias. Os meus cinquenta anos de advogado
já faz cinco anos que comemorei. Naquela época, não
tinha Faculdade de Direito. A minha, àquela época, só
tinha duas: a UCS e a Pontifícia Universidade Católica. Hoje, tem mais de trinta Faculdades de Direito no
Rio Grande do Sul, mas a de Caxias foi a quarta que
se criou.

134

60274

Quinta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Os corredores da Faculdade de Caxias foram o
meu melhor caminho. Orgulho-me de ter participado,
mesmo que modestamente, dessa bela história. Como
amigo e como colaborador de Virvi Ramos e de Ary
Zatti Oliva, fui daquele grupo que começou no início e
foi embora até o ﬁm. Orgulho-me mais ainda de sentir
que essa mesma Universidade ajudou a construir a
minha própria trajetória de vida.
Ainda me lembro da minha aula inaugural, Sr.
Presidente, como retribuição pelo gesto. Fui o primeiro professor que deu a primeira aula como professor
de Economia Política na Universidade de Caixas, na
Faculdade de Direito de Caxias do Sul. Como primeiro
professor de Economia Política, na primeira aula, eu
me lembro, como se fosse hoje, da minha emoção. Foi
maior a minha emoção nessa aula inaugural de Caxias
do que a emoção que eu tive como orador da turma,
em Porto Alegre, na Faculdade de Direito, porque ali eu
já me sentia responsável. Embora jovem, muito jovem,
recém tinha me formado, de repente, eu me sentia, de
aluno, de jovem que esperava pelo futuro, não sei o
que, eu estava ali falando para aquela Universidade
como professor. Foi uma metamorfose muito forte, de
um ano para o outro, e eu me senti bem como professor, missão da qual eu nunca vou me esquecer.
Logo depois, aceitei a cadeira de Sociologia na
Faculdade de Filosoﬁa, pelas mãos do então Bispo
Diocesano Dom Benedito Zorzi. Eu imaginava apenas
ensinar. Mal sabia que iria, na verdade, muito aprender. Passado o tempo, eu já nem sei mais quem foi o
mestre e quem foi o aluno.
Eu não sei mais o que os alunos aprenderam
comigo, mas eu sei que eu muito aprendi com os alunos da Universidade de Caxias. Eu confesso: não sei
se os meus alunos aprenderam a contento Economia
ou Sociologia. Quem sabe, um pouco melhor, Política.
Acho que mais Filosoﬁa, a mesma Filosoﬁa que me faz
ainda hoje um aprendiz, porque ela é, por deﬁnição,
uma busca incessante pela compreensão da realidade,
a busca obstinada da verdade, a verdade que se ensina e que se aprende, a verdade que liberta, a verdade
que salva. Eu me lembro das minhas aulas...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – (Fora do
microfone.) Da aula de Economia Política.
Logo depois, caiu Jango, veio a ditadura e veio
o terror. As minhas aulas de Economia Política eram
célebres em Caxias. Porque eu falava, eu analisava,
eu debatia. Eu não ﬁcava na teoria, mas entrava na
objetividade, analisava o capitalismo, analisava o co-
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munismo, analisava quem era Alberto Pasqualini, as
ideias da sociologia da libertação, as ideias do cristianismo na sua forma mais pura da justiça social. Eram
grandes debates. Eram grandes debates.
E eu, sendo Deputado, sendo político, político de
oposição em um regime de ditadura, e eu falando – a
maioria dos professores, geralmente, não falava –, e eu
falando. De outras aulas, vinham pessoas para assistir
e para debater e para discutir. E nós analisando.
Nas aulas de Sociologia na Faculdade de Filosoﬁa, havia muito mais mulheres, jovens. E nós debatíamos o divórcio, o desquite, o aborto, a liberdade,
a homossexualidade, enﬁm, os grandes debates da
sociedade. Mas valia à pena.
Eu acho que encontrei, então, as palavras-chaves para melhor deﬁnir a Universidade de Caxias do
Sul: caminho, verdade e vida, algo que sempre nos
identiﬁcou. Portanto, não importa se professores ou
alunos, aí, sim, como aprendizes e seguidores dos
ensinamentos da vida.
Um desaﬁo muito maior hoje, reconheço, do que
nos meus tempos idos. Nunca os caminhos foram tão
tortuosos; nunca a verdade foi tão vilipendiada; nunca
a vida foi tão banalizada.
Naqueles tempos, ainda em uma idade em que
a busca molda caminhos, a Universidade de Caxias
do Sul me possibilitou juntar, em uma mesma travessia, a Economia, a Política, a Sociologia, a Filosoﬁa
e o Direito. Estão aqui, portanto, as bases da minha
formação como cidadão, como ser social, como criatura, como ser político.
No vigor da minha mocidade, em um ano aluno, esperando receber tudo; no outro, professor, com
obrigação de dar. Eu não me contentava com a ciência
enquanto conhecimento do que é. Buscava, no meu
íntimo, a sensibilidade do ﬁlósofo, na minha idealização do dever ser.
Já navegava, desde aqueles tempos nas águas
revoltas da política, quando o mundo ainda tentava
ressuscitar o seu melhor conceito de humanidade,
depois de quase uma década de mais uma guerra
genocida.
Nós queríamos outro mundo. Desejava eu uma
Sociologia nova para aqueles alunos recém saídos de
uma verdadeira e cruel bestialidade humana.
Buscava eu uma receita em que se juntassem
a ciência e a Filosoﬁa. O ser e o querer ser. O real e
o sonho.
Mas, tanto lá quanto cá, Presidente Mão Santa,
jamais deixei de acreditar que o melhor caminho entre
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cientista e o ﬁlósofo, entre o ser e o dever ser, entre o
real e o sonho é o Direito. Um Direito constituído nas
melhores bases da Sociologia que eu acreditava ideal
para aquela geração.
Quantos foram os que tombaram, de lá para cá,
em nome do mesmo Direito? O Direito universal, o Direito sem discriminação de qualquer natureza.
Esta foi para mim a grande bandeira vitoriosa de
Virvi Ramos, médico que criou a Faculdade de Direito
de Caxias. Tinha ele, portanto, uma visão política, sociológica, ﬁlosóﬁca, humanística da vida, para o qual
ele jurou zelar na sua formatura.
O Dr. Virvi idealizou construir uma faculdade onde
o dever ser é de uma sociedade igualitária sem esse
muro da vergonha que ainda deixa do outro lado do
Direito milhões de deserdados da vida.
Acho que os desaﬁos da universidade são, hoje,
ainda maiores. O mercado impôs regra que se fale do
consumismo, que destroem valores. O caminho, a verdade e a vida tão bem cultivados pela Universidade
de Caxias do Sul e pela Faculdade de Direito, nessas
cinco décadas, sofrem pressões no sentido da inutilidade do saber, que se move mais do que educar, do
que informar e do que consumir.
Vivemos, hoje, uma cultura arquitetada pela sociedade de consumo a ponto de nos fazer não apenas
consumidores de produtos, mas de um ideal de vida,
baseado no imobilismo, no conformismo ao pensamento ditado nas facilidades que se expõem nas prateleiras de qualquer supermercado. Para que pensar,
para que questionar, se é possível consumir pronto?
Pronto e acabado.
O maior desaﬁo, portanto, da Universidade, nestes nossos dias, é descobrir um novo jeito de ser. E
não a maneira mais fácil de ter. Repito, Sr. Presidente:
o maior desaﬁo é nós encontrarmos um novo jeito de
ser, e não a maneira mais fácil de ter.
Seria esta a minha lição, hoje, não importa se nas
cadeiras de Economia, de Sociologia ou de Filosoﬁa.
Seria esta, também e principalmente, a minha lição na
Faculdade de Direito. Quem sabe para ensinar. Quem
sabe para aprender.
Parabéns, funcionários, alunos, professores e
diretores da Faculdade de Direito da Universidade
de Caxias. Parabéns pelos 50 anos de caminhada,
caminhada histórica. Continuem, como sempre ensinaram, pavimentando os melhores caminhos com
a argamassa da verdade. Continuem, como sempre,
digniﬁcando a vida!
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Uma faculdade que se iniciou numa sala alugada
no segundo piso de uma loja de venda de automóveis, a
Universidade de Caxias é hoje uma obra extraordinária,
monumental. Lembra as mais modernas universidades
do Estados Unidos e da Europa, milhares de alunos,
vários campi, uma televisão atendendo a cidade inteira,
um teatro de primeiro mundo, uma orquestra sinfônica,
curso de valoração da vida, a cidade entrando dentro
da universidade, a universidade participando de toda
vida da cidade; é difícil encontrar uma universidade
como a Universidade de Caxias.
É impressionante como ela conseguiu aquele
amalgama dos colonos italianos, dos agricultores,
aquela formação de uma cidade que desaﬁou. Porque Caxias foi o desaﬁo das mãos calejadas contra a
montanha. Ao contrário da nossa fronteira, terra plana,
o homem a cavalo, defensor do mundo, olhando para
frente, sem medo de absolutamente nada, porque tudo
era plano, ele via o inﬁnito. Em Caxias do Sul, o colono
com 25 hectares, cercado de morro, de ﬂoresta e sem
absolutamente nada, teve que, palmo a palmo, construir uma cidade, uma vila, aumentar as carroças, os
cavalos, crescer; as oﬁcinas, as fábricas, as indústrias
e, ﬁnalmente, a universidade. Eu morei numa cidade de
primeiro mundo. Tenho muito orgulho da Universidade
de Caxias do Sul, tenho muito orgulho da Faculdade
de Direito de Caxias do Sul – 50 anos!
Quem diria que eu viveria tanto e teria condições
de aqui, no Senado da Republica, poder me dirigir aos
meus irmãos lá de Caxias do Sul numa hora tão importante e tão signiﬁcativa como esta e levar a minha
homenagem a Caxias? Estou eu aqui, está o Paim ali,
dois caxienses que nos orgulhamos muito e muito da
nossa terra e da nossa gente.
Pois não.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Senador Simon, eu quero apenas me associar a esta
homenagem que o senhor presta à Universidade de
Caxias, dizendo que o simples fato de ter 50 anos já
é, em si, um grande mérito nas universidades brasileiras. Aﬁnal de contas, a primeira universidade brasileira
começou em 1922; ou seja, não temos nenhuma universidade centenária, porque o Brasil sempre foi um
país que deixou a educação de lado. É preciso dizer
que a primeira universidade, inclusive, a Universidade do Brasil, só foi criada para poder dar o título de
doutor honoris causa ao Rei da Bélgica em visita ao
Brasil; senão, não teria sido criada. Juntaram os cursos
que havia – Engenharia, Direito, Medicina – e ﬁzeram
aquela Universidade do Brasil, que hoje é a UFRJ.
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Agora, eu queria aproveitar a frase que o senhor citou:
que nós precisamos de um novo jeito de ser e não um
novo jeito de ter mais. Essa frase se aplica bem para
o Brasil e para o mundo. Nós só discutimos no Brasil
como acelerar o ter mais. A gente não discute como
fazer um ser brasileiro diferente. O debate entre os
candidatos a presidente...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –...é
quem acelera... O debate presidencial é quem oferece
mais renda, mais aceleração. Não estou falando mais
renda de comprar votos. Estou falando renda nacional,
dinâmica na economia, e não quem faz o Brasil crescer
e mudar também, ser diferente. Hoje, estive no almoço
que o Presidente Lula ofereceu à Presidenta da Argentina e eu vi como ambos só falaram de economia. Os
dois discursos foram sobre economia e cooperação
comercial. Não apareceu a palavra de cooperação
educacional, cientíﬁca e tecnológica, salvo no que se
refere a um satélite brasileiro-argentino, de que o Presidente Lula falou, devo dizer. Sobre pobreza, não se
falou; sobre meio ambiente, a única coisa que o Presidente disse foi que precisamos de países mais ricos
e mais limpos, e aí não falou mais. Está precisando
haver um novo jeito de ser brasileiro. O Brasil precisa
de um novo jeito de ser brasileiro e não apenas uma
maneira de crescer mais rapidamente para ter mais.
A frase que o senhor citou para a Universidade de
Caxias, no início dela, como o senhor disse que era
citado, serve também para uma reﬂexão a respeito do
Brasil. Como fazer um Brasil não apenas mais rico,
mas um Brasil melhor?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu recebo o seu aparte com a minha obrigação de lhe pedir
desculpa. Vim aqui falar sobre educação e não pedi
licença a V. Exª. Acho que, neste Senado, nesse termo
V. Exª está dando aula.
Principalmente em casa, assisto a V. Exª e ﬁco
impressionado pela profundeza do seu conteúdo e
ﬁco impressionado pela dedicação que V. Exª tem a
essa causa.
Realmente eu me pergunto: “Quando a gente vai
ouvir o Cristovam?” e “Quando a gente vai ver realmente a importância do que o Cristovam diz?”.
Vejam! Falei aqui meia hora. V. Exª estava ali escrevendo, telefonando. Achei que não estivesse dando
bola para o meu discurso. E V. Exª foi pinçar a frase
que, modéstia à parte, acho a frase mais importante
do discurso. É verdade. No Brasil, nos importamos em
ter mais e não em ser. V. Exª, no meio do tumulto que
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estava ali, pegou a frase que simboliza o meu discurso. Fico muito emocionado, porque realmente é uma
frase digna de ser repetida por V. Exª, o que me deixa
muito satisfeito.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Pedro Simon, cuja oratório foi um
louvor, um salmo, à sua escola, à Faculdade de Direito
da sua terra natal, Caxias.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, há
dias ﬁz uma reclamação aqui relativamente ao Hospital Universitário Getúlio Vargas, do meu Estado. Hoje
conversei demoradamente com a Magníﬁca Reitora da
Universidade do Amazonas, que me disse que a situação ﬁnanceira do hospital está sendo equacionada. Eu
aguardo uma resposta do Ministro Temporão, que me
disse que estava conseguindo um recurso orçamentário de R$300 milhões para distribuir entre os hospitais
universitários. Eu soube da promessa e tenho muito
respeito por ele, mas não me deu a resposta quanto
a ter sido liberado esse recurso ou não.
O fato é que existe uma emenda de bancada
do Amazonas no valor de R$10 milhões e existe uma
emenda minha, individual, no valor de R$500 mil,
R$10.500.000,00, que ajudariam, e muito, no bom funcionamento do Hospital Universitário Getúlio Vargas.
Nós tomamos uma decisão no meu Partido, e eu
vejo que é uma decisão que se espraiará pelas Oposições aqui no Senado. Nós queremos – e faremos isso
na terça-feira – marcar uma data para que todas as
emendas individuais, Sr. Presidente, sejam empenhadas devidamente. Aceitamos negociar, mas não vamos
abrir mão de pelo menos boa parte das emendas de
bancada. E o Governo não vai poder ﬁcar escolhendo
entre amigo, do Governo, e inimigo, da Oposição. Não
vai ter esse primarismo de jeito algum, se é que quer,
de fato, aprovar o Orçamento no tempo hábil.
Conhecemos Senadores que não tiveram nenhuma emenda empenhada. Eu tive algumas, faltam
algumas outras. Eu vou ter todas, fora de dúvida, como
os Senadores terão que ter todas as suas emendas
individuais empenhadas, sem olhar partido, sem olhar
coloração partidária, sem olhar nada disso. E vamos ser
muito duros nesta coisa das emendas de bancada.
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Por exemplo, eu aprovei e protegi esse emenda
de bancada de R$40 milhões para a Prefeitura de Manaus. O Prefeito de Manaus, Dr. Amazonino Mendes,
é da base do Governo, é do PTB. Poderia não ser, poderia ser do PSDB, poderia ser do DEM. Por acaso, é
do PTB, que é da base do Governo.
Então, não vejo nem razão de se prejudicar o
povo de Manaus, pelo simples fato de a emenda ser
minha.
Já havia deixado claro aqui uma vez, mas parece que a gente fala, e o pessoal não ouve: eu não
vou abrir mão de que essa emenda seja liberada. Se
quiserem negociar um percentual justo, razoável, vamos negociar isso.
É saneamento básico para gente pobre de Manaus. Não vou abrir mão disso! Eu moro em um lugar
saneado. Se não liberam a emenda, a mim não prejudicam em nada, nem politicamente, nem eleitoralmente, porque ﬁco dizendo que houve perseguição...
Isso não me prejudica em nada! Prejudica as pessoas
que não receberão o saneamento básico; elas é que
serão prejudicadas. As pessoas mais pobres do País
receberão um castigo mesquinho, pequeno.
Mas, simplesmente, eu peguei este caso para
dizer que, se eu tenho problema no Hospital Universitário Getúlio Vargas, e tem R$10,5 milhões – R$500
mil de uma emenda minha, individual, e R$10 milhões
de emendas de bancada... Se tenho uma emenda de
R$40 milhões para Manaus, devo estar falando mais
ou menos pelos demais Senadores. Soube que o Senador Geraldo Mesquita não teve um real liberado, que
o Senador Eduardo Azeredo não teve um real liberado,
enﬁm. Também não é dinheiro para ele; é dinheiro para
as populações que dependem da sua sensibilidade de
ter indicado a emenda certa.
Então, estou de novo avisando aos navegantes
todos, de quaisquer aviões, navios, barcos, canoas, o
que eles quiserem. Aviso aos navegantes: na terçafeira, diremos a data que queremos, como inadiável,
para fazerem o empenho dessas emendas. Inclusive,
queremos um diálogo muito aberto sobre as emendas
de bancada.
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Dinheiro para gastar em tolice o Governo tem
muito; dinheiro para gastar com coisa séria, em saneamento na minha cidade de Manaus, não tem. Dinheiro
para gastar com decência em relação às emendas dos
Parlamentares também não tem.
Então, terça-feira diremos, com clareza, até onde
vai a nossa paciência. E, como o ano está terminando, não é muito tempo que daremos. Daremos muito
pouco tempo, mas exigimos simplesmente que façam
o que têm de fazer; que se curvem à verdade das urnas. Aqui tem parlamentar de governo, parlamentar de
oposição, e foi o povo que colocou uns e outros aqui.
Sou de oposição porque o Presidente Lula derrotou o
meu candidato a Presidente e porque não sou adesista para ﬁcar pulando para o outro lado; tenho caráter.
Então, se amanhã é eleito Presidente alguém do meu
partido, vou ser governo, mas não vou ser governo artiﬁcialmente e não vou advogar, se for governo amanhã,
a perseguição de adversários.
Mas me parece que o Governo está com problemas de caixa mesmo. De qualquer jeito, estou dando o
aviso, com muita tranquilidade, dizendo que, do ponto
de vista pessoal, não abro mão do respeito ao meu
Estado, à minha cidade e ao hospital da minha cidade, ao principal hospital da minha cidade. E, do ponto
de vista da minha atuação como Líder do meu partido
aqui, exijo a liberação de todas as emendas individuais
e uma negociação justa relativamente às emendas de
bancada dos Senadores do PSDB. E sei, pelo Senador José Agripino, que essa é a sua intenção, essa é
a sua decisão. O Senador José Agripino Maia fará a
mesma coisa, e terça-feira estaremos aqui para dizer
exatamente qual é a data – não será muito tempo não,
vai ser um tempo curto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Arthur Virgílio, mostrando a sua
indignação com a maneira pela qual o Governo está
liberando as emendas dos parlamentares, prejudicando o povo do seu Estado e do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Para a realização dos seus trabalhos, a comissão
contará com recursos da ordem de R$150 mil (cento
e cinqüenta mil reais). E segue a justiﬁcativa.
Enﬁm, foi lido o requerimento pela Mesa, que estou presidindo; contém subscritores em número suﬁciente para constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito,
nos termos do art. 145 do Regimento Interno.
Será publicado para que produza os devidos
efeitos.
Para a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída, a Presidência fará oportunamente as designações de acordo com as indicações que receber das
Lideranças.
As assinaturas necessárias já foram analisadas
pelos componentes da Secretaria-Geral da Mesa.
Foi lida a CPI solicitada pelo Senador Mário Couto.
Há oradores inscritos que querem usar da palavra.
O Senador Cícero Lucena já se ausentou, e o
Senador Paim também não está mais presente.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero reaﬁrmar o que foi dito aqui
pelo Senador Arthur Virgílio. É evidente que quem ganha as eleições tem todo o direito de governar, mas
não é razoável, do ponto de vista democrático, esse
tratamento desigual em relação às questões ligadas
ao Orçamento. O Orçamento, depois de aprovado, é
lei, e, portanto, os habitantes das diferentes regiões
que tenham emendas encaminhadas pelos Parlamentares de oposição não podem ser prejudicados
pelo Governo Federal. Mas o que está acontecendo é
exatamente isto: o Governo Federal está prejudicando
os habitantes dessas cidades. Portanto, é importante
que esse assunto seja levantado aqui pelo Senador
Arthur Virgílio e que se busque uma solução. O Ministro José Múcio tinha essa percepção, era um político
tarimbado, e esperamos que essa questão realmente
não seja alterada dentro do Governo.
Sr. Presidente, hoje, quero abordar a questão
– V. Exª é médico – da saúde no País. Essa questão
continua sendo uma questão grave, uma ameaça à
população como um todo, em razão da carência que
existe em todo o Brasil.
Já ﬁz aqui pronunciamentos anteriormente para
lembrar a importância do Sistema Único de Saúde
(SUS), que foi um grande avanço, conseguindo cobrir
a população toda, atender toda a população, diferen-
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temente do que acontece nos Estados Unidos, que,
só agora, estão buscando um plano para incluir aproximadamente 46 milhões de americanos que não têm
qualquer tipo de atendimento de saúde. O Brasil tem
esse atendimento pelo SUS. Entretanto – aí é que
vem todo o problema –, o SUS não consegue atender
a tempo e a hora. As pessoas, independentemente de
pagarem algum plano especial de complementação,
podem ser atendidas em qualquer pronto-socorro e na
rede pública de saúde, mas as ﬁlas são intermináveis,
Senador Mão Santa, e isso não pode continuar assim
indeﬁnidamente.
Não há sentido algum em ﬁcar dizendo que, se
houvesse a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), seria diferente. Isso não é
verdade. O Governo tem recursos, tanto que, numa
jogada de marketing, fez questão de liquidar a dívida
com o Fundo Monetário Internacional (FMI), quando
é sabido que essa divida tem juros muito baixos – são
juros mais baixos do que aqueles que o Governo paga
no mercado interno brasileiro, pela Selic. Portanto, o
Brasil poderia muito bem continuar com aquela dívida
se não fosse o interesse de dizer que agora não pede
mais dinheiro emprestado ao FMI, mas que, ao contrário, paga a dívida e ainda empresta dinheiro. Isso vem
comprovar o quê? Que existe dinheiro. Dinheiro existe,
tanto que se fez a opção de, antecipadamente, pagar
uma dívida que poderia ser paga mais para frente, com
juros realmente baixíssimos, com juros inferiores a 6%
ao ano, que são os juros internacionais. Assim, não
dá mais para usar a justiﬁcativa de que não é possível
ampliar o atendimento de saúde no Brasil porque não
há recursos, porque a CPMF não foi aprovada. Volto a
insistir: dinheiro existe, o que falta é uma atitude mais
ousada para enfrentar as ﬁlas em todo o Brasil; falta
a coragem por parte do Governo Federal de regulamentar a chamada Emenda nº 29.
A Emenda nº 29, que já foi aprovada pelo Senado Federal, está na Câmara e depende de o Governo
decidir e chegar a um consenso. A Emenda nº 29 não
signiﬁca apenas dinheiro do Governo Federal, mas
também dinheiro dos Estados, dinheiro das Prefeituras. Trata-se da obrigação mínima de um percentual
para a saúde em âmbito municipal, estadual e federal.
Portanto, é um entendimento nacional para trazer mais
recursos para esse setor fundamental.
As pessoas continuam nas ﬁlas em todo o Brasil,
seja para uma cirurgia, seja para uma consulta simples. É evidente que as questões variam de um Estado
para outro. Em alguns Estados, há um atendimento um
pouco melhor do que outros. Alguns Estados investem
em saúde mais que outros, bem como as Prefeituras,
mas o que podemos avaliar no ﬁnal das contas é o que
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vemos nos jornais, é o que vemos nas notícias: continuam faltando vagas nos Centros de Terapia Intensiva
(CTI), continuam faltando leitos, continuam faltando
médicos nas cidades menores.
E aí, Senador Mão Santa, vem também outro
chamamento, de que possamos retomar projetos interessantes, como o projeto do Consórcio Intermunicipal
de Saúde. Foi um projeto do Deputado Rafael Guerra,
hoje Primeiro– Secretário da Câmara, quando era Secretário da Saúde do Governo de Minas, no período em
que pude governar meu Estado. O Secretário Rafael
Guerra propôs isso. Hoje, inclusive, é lei sancionada
pelo Presidente o projeto que trata do Consórcio Intermunicipal de Saúde, fazendo com que cerca de dez a
quinze Municípios de uma mesma região se reúnam,
de modo que haja um médico especialista de determinado setor numa cidade e, em outra cidade, haja outro
tipo de atendimento. Aí se consegue, evidentemente,
uma otimização do serviço de saúde. Os equipamentos
são caros, mas não precisam estar nas quinze cidades.
Pode haver o equipamento de tomograﬁa numa das
cidades e, na outra cidade, outro tipo de equipamento.
Assim se faz multiplicação evidentemente do dinheiro
por meio da solidariedade dos Municípios, do chamado
Consórcio Intermunicipal de Saúde. É uma experiência coberta de êxito, uma experiência que precisa ser
repetida em todo o Brasil.
Essa é uma das formas de enfrentar a questão
de atendimento. O Programa Saúde da Família avançou, sim – é verdade que ele avançou no Brasil –,
mas ainda é, eu diria, uma das tentativas de enfrentar
o problema. O Saúde da Família funciona na prevenção em muitas cidades, mas volto a dizer que o ponto
principal de carência está nesse atendimento do SUS
em hospitais.
As ambulâncias continuam circulando por todas as
estradas brasileiras. É natural que um prefeito mande
uma pessoa necessitada, que não consegue ser atendida na sua rede municipal, para uma cidade de maior
porte, para, nessa cidade, ter o tratamento, mas não
pode haver apenas essa ambulancioterapia. É preciso haver um processo conjunto: a própria cidade deve
atender o paciente, e apenas os casos mais complexos
devem ser enviados para as cidades maiores.
Neste momento, em Belo Horizonte, a capital do
meu Estado, há a proposta de um novo hospital dentro
desse panorama de descentralização para uma das regiões, a região do Barreiro, uma região com quinhentos
mil habitantes, o que será importante para descentralizar o atendimento na cidade. O Prefeito Marcio Lacerda
conta com o apoio do Governador Aécio Neves, com o
nosso apoio, com o apoio de Senadores e Deputados,
para que os recursos sejam viabilizados e para que,
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então, possa haver a descentralização nesse caso especíﬁco de Belo Horizonte.
Mas isso precisa se repetir em todo o Brasil. E o
principal responsável pela saúde é o Governo Federal,
que realmente é o gestor do SUS. Por intermédio do
Governo Federal, mais recursos podem vir.
Portanto, com o programa Saúde da Família, com
o Consórcio Intermunicipal de Saúde e, especialmente,
com a regulamentação da Emenda nº 29, estabelecendo percentuais mínimos de gastos pelas cidades, pelos
Estados e pelo Governo Federal, poderá seguramente
haver uma estrutura mais adequada de ﬁnanciamento
e uma expectativa melhor.
Volto a dizer: no Brasil, houve realmente alguns
avanços muito especiais. No SUS, há tratamentos especializados, tratamentos caros, tratamentos complexos.
O problema é a ﬁla para chegar até esses tratamentos.
Muitos morrem antes de ter acesso a essa especialidade médica que salvaria sua vida.
Portanto, Sr. Presidente, é preciso que haja um
esforço adicional para que a Emenda nº 29 seja ﬁnalmente regulamentada. É preciso chamar as Lideranças, chamar os Partidos, para haver a aprovação ﬁnal
e a esperança de melhoria efetiva do SUS. Não sou
pessimista, reconheço os avanços, mas é fundamental que a Emenda nº 29 traga novos recursos para a
expansão do SUS, para que possa haver menos ﬁlas
em todo o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Senador Eduardo Azeredo relembrou em seu pronunciamento Juscelino Kubitschek, que disse que é melhor
sermos otimistas; o otimista pode errar, o pessimista
já nasce errado e continua errando. Mesmo assim, ele
mostrou suas preocupações com os graves problemas
de saúde em Minas e no nosso País.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pelo peso que tem a Conferência Nacional de Comunicação, que tem o tema Comunicação, Meios para
Construção de Direitos e de Cidadania na Era Digital
– então, é uma conferência em termos avançados –, eu
apresentei o Requerimento nº 1.044, que está sobre a
Mesa, que eu gostaria de ver apreciado, porque trata
de determinar que uma comissão externa de Senadores seja composta para acompanhar todo o desenrolar
da preparação da conferência. Eu, inclusive, tenho a
ideia de que a TV Senado, a Rádio Senado, pelo grau
de importância...

NOVEMBRO 2009
Novembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª tem um requerimento aqui na mesa?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O Requerimento nº 1.044.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Peço ao Dr. João Pedro que veja se é possível; se for,
nós o submeteremos à aprovação ainda hoje.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– A nossa ideia é a de que a TV Senado, a Rádio Senado, os meios de comunicação na rede internacional
de computadores de que dispõe o Senado, que são
diversos – há muitas ferramentas disponíveis na Internet que o Senado usa corretamente –, e os meios
impressos deem conta da preparação e da atividade
em si da conferência, para que, na realização da conferência, nós não deixemos de participar de nada, da
sua abertura até o seu ﬁnal, dando opinião. Os Senadores precisam estar presentes em uma conferência
como essa, dando opinião, no sentido de democratizar
esse complexo de comunicação do País, que é muito
monopolizado.
Repito, é um dos poucos setores de atividade do
nosso País que não conseguimos democratizar. É uma
coisa fechada com mãos de ferro, em poucas mãos brasileiras. Pouquíssimas, pouquíssimas. Nacionalmente,
não dá uma mão. Menos de cinco famílias dominam
completamente o transporte de informações no Brasil.
Por isso, é importante termos o direito de dar opinião,
de participar, de acompanhar essa conferência, que
considero uma das mais importantes no Brasil.
Sugeri – e foi acatado pelo Presidente Sarney
– que a TV Senado e a Rádio Senado promovessem
uma série de debates com especialistas, com os que
são a favor da concentração e da falta de democracia
e os que são a favor da democracia na área desses
veículos. Aqui, por meio da TV Senado, vamos convidar professores dessa área de comunicação, especialistas, esses âncoras dos grandes jornais nacionais, os afamados articulistas dos jornais para serem
entrevistados pela Rádio Senado e pela TV Senado.
Temos grandes programas de debate. Não podemos
perder a oportunidade de fazer esse trabalho no Senado da República.
Peço, ao menos, que aprovemos esse simples
requerimento. A conferência tem muito peso, mas o
requerimento é bem leve.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Quando é a conferência?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
A conferência ocorrerá durante o mês de dezembro.
Aproximadamente no dia 15 de dezembro será o início da conferência, que será muito signiﬁcativa para o
nosso País e para o nosso povo.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nós já determinamos ao nosso Secretário Executivo,
Dr. João Pedro, que localize esse requerimento. Se ele
não localizá-lo, prometo que amanhã nos o colocaremos em votação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Se precisar de ajuda, eu estou aqui à disposição. Também
posso me incorporar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas ele ainda está... Conseguiu? Está procurando.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Vamos
encontrar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Amanhã... De qualquer jeito, é muito justa a sua
apreensão. Antes de V.Exª, uma pessoa do mundo
com a inteligência privilegiada como a de Inácio Arruda, Alvin Tofﬂer, disse, no seu livro A Terceira Onda,
que a salvação... A terceira onda é justamente isso. A
primeira onda foi o homem ﬁxando dez mil anos, vivendo da agricultura, do campo; depois, 400 anos, a
onda industrial; e em 1980 começou a terceira onda: a
desmassiﬁcação da comunicação. Mesmo o governo
querendo, a tecnologia é tal... Aí V.Exª está vendo a
Internet, os portais, o Twitter, que é uma confusão, que
está libertando o povo nesta terceira onda que vivemos.
E V. Exª, sabiamente, mostrou as suas preocupações.
Mas o Secretário Executivo, por sua competência, está
buscando o requerimento de V. Exª. V. Exª, com essa
sua inteligência, avança, faz com que o Senado acompanhe essa terceira onda da comunicação.
Aqui, ainda está inscrito... Ô Cristovam, está
aqui o seu nome, V. Exª ainda vai usar da palavra?
(Pausa.) Não.
Os dois outros, que estavam inscritos... Professor Wellington Salgado, V. Exª quer usar da palavra?
(Pausa.)
Então, estão os dois eminentes educadores, um
do ensino público, que é o Cristovam; e V.Exª foi o
ícone do desenvolvimento do ensino universitário privado no Brasil.
E eu pediria – está aí o Senador João Vicente
– que V. Exª... Já chega no Piauí o desenvolvimento
da agricultura, da pecuária. Já que o ensino universitário que a família de Wellington Salgado entregou ao
País chega em quatro grandes Estados do Brasil, que
chegasse – eu e João Vicente estamos pedindo – ao
Piauí. Com as suas universidades, não é?
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – V. Exª conta com o povo do Piauí. Eu
tive algumas informações de que o povo tem realmente
o maior carinho por V. Exª. Em Floriano, todo mundo
só fala em V. Exª. Quer dizer, V. Exª hoje já é um símbolo do Piauí.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas nós queremos conseguir que a universidade criada
pela sua família, que é uma bênção a quatro Estados
brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e...
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG) – São cinco: Pernambuco, Bahia,
Goiás...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
E vamos para o Piauí, não é, João Vicente? Vamos
para o Piauí.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Aí tem que pedir autorização a V. Exª
e ao futuro governador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, está certo.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Está assinado?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É,
nós queremos levá-la...
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Então, vou esperar... Agora, em Floriano. Em Floriano.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
universidade já está nesse ensino a distância?
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Já, está autorizado já.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Pois
eu tenho um grupo que fez um bom desenvolvimento
lá, mas é dessa, vamos dizer, dessa que surgiu, de
Palmas, e houve umas complicações burocráticas...
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – A Unitins.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
...do Ministério da Educação...
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG) – Não, não. Ali houve algumas coisas...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas a do Piauí é bem estruturada. Aliás, o professor
Cristovam Buarque esteve lá, inaugurando conosco.
Ele foi convidado. Então, ela ﬁcou desamparada...
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Mas, Mão Santa, eu quero ir é para
Floriano. Eu quero ir para Floriano. Floriano.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sim, mas essa...
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Gosto muito de Floriano.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Educon, localizada em Teresina, o professor Cristovam
a inaugurou, agora, ela é ligada a essa Unitins, que
teve algumas...
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O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Não, ali houve um descontrole. Eu
participei, o Senador Cristovam também, na Comissão de Educação...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu
gostaria que V. Exª entrasse em contato com o diretor
lá da Educon, que representava a Unitins. E o professor Cristovam esteve na inauguração conosco lá, no
Piauí. Boas instalações.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Senador Mão Santa, não terminei a
tese, sou doutorando em ensino à distância porque
não ﬁz a tese, comecei a trabalhar e não terminei a
tese. Mas todos, na Espanha – porque eu ﬁz na Uned,
Universidad Nacional de Educación a Distancia da
Espanha, Madri – sempre que eu estava lá, todos os
professores falavam: “O Brasil é um País preparado
para o ensino à distância, pelo tamanho da sua área
geográﬁca, onde só o ensino à distância dá resultado”.
Naquela época, eu tinha o quê? Estou com 51; naquela
época eu tinha uns 32 anos, quando eu estava estudando lá. Todos sempre falavam: “O Brasil é um País
onde o resultado é o ensino à distância”.
Agora parece que o Ministério entendeu isso, começou a trabalhar. Houve, aconteceram algumas extravagâncias, o Ministério está corrigindo, está ajeitando,
num bom trabalho. Ajeitou a casa, criou comissões
para avaliar casos, o caso mesmo de Palmas, dessa
Unitins, que fez esse convênio com essa empresa que
o senhor falou.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Do Piauí, a Educon.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Tivemos uma audiência pública na Comissão de Educação, o Senador Cristovam estava, a
Senadora Kátia Abreu também. Discutimos situações
e parece que o MEC, junto com os alunos, ia encontrar
uma solução para o problema. Não sei, depois...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas, para você ver que é tão importante, no Piauí –
está ouvindo, João Vicente? – a Educon tinha quatro
mil alunos – no Piauí, para você ver isso em termos
de Brasil.
Agora, houve esse imbróglio aí que...
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Mas eu quero abrir uma em Floriano,
devagarzinho...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, no Piauí todo, não é só Floriano.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG) – Não, eu quero Floriano. Eu adoro
Floriano.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Floriano é a Princesa do Sul. Mas vamos expandir.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Comer aquele peixinho lá...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Wellington Salgado, eu quero um encontro de
V. Exª, com a sua experiência universitária nisso, com
esses diretores da Educon, para ver o caminho.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Eu vou manter o contato.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu vou providenciar.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Certo. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, o último orador é o nosso Senador do
Piauí, João Vicente Claudino.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, o Senador Cristovam Buarque.
E João Vicente Claudino se aproxima da tribuna.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador, eu peço
desculpas, vou falar pela ordem, o Senador Mão Santa perguntou se eu queria usar da tribuna – eu estava
inscrito inclusive – mas não vou precisar, porém, não
quero perder a chance de fazer duas comunicações.
Uma é de que hoje, na Comissão de Direitos
Humanos, nós conseguimos aprovar a implantação,
no Brasil, de um cadastro nacional das crianças e
adolescentes desaparecidos, um projeto da Deputada Bel Mesquita. Foi um processo longo para aprovar,
mas, ﬁnalmente, saiu do Senado, e eu creio que vai
ser sancionado em breve o projeto, pelo qual o Brasil
vai dispor de um cadastro onde estejam registrados
todos os meninos, todas as meninas que, neste País,
desaparecem por uma razão ou outra.
Essa é uma das maiores tragédias que nós enfrentamos numa família. É uma tragédia que dói muito
mais do que a morte de uma pessoa: é o desaparecimento. Milhares de mães e pais, de tios e tias neste País hoje vão dormir sem saber onde estão seus
ﬁlhos, seus sobrinhos, porque eles desapareceram,
sumiram, levados por traﬁcantes, em alguns casos,
levados por malfeitores.
E, agora, com o cadastro, nós vamos poder acompanhar, na medida do possível, formas de denunciar e
de localizar essas crianças. Aqui, quando fui Governador, no tempo que V. Exª foi também, nós implantamos
um sistema como esse nas contas de luz. A Companhia
de Eletricidade de Brasília publicava retratos e a des-
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crição de crianças, e conseguimos recuperar muitas.
Então, a aprovação do projeto, hoje, da Deputada Bel
Mesquita, creio que é algo a ser comemorado.
Mas, ao mesmo tempo, vinculado ao assunto de
desaparecidos, nós aprovamos, também hoje, um requerimento para uma audiência para ouvir esse bandido, que foi um torturador e que denunciou agora, em
um ﬁlme, que ele participava não só da tortura mas
do esquartejamento de presos políticos. E disse com
clareza que o desaparecido Deputado Rubens Paiva
desapareceu porque o seu corpo foi cortado em pedaços. Este Senado não pode ﬁcar calado diante de
uma coisa como essa. Por isso, convocamos o diretor
do ﬁlme, que foi feito com o depoimento dessa pessoa, e essa pessoa. Esperamos fazer audiência já na
próxima semana, porque, se ele fez essa denúncia,
ele deve ter muitas outras coisas a dizer.
As crianças desaparecidas vão contar com o cadastro, mas hoje há também centenas de famílias que
também dormem sem saber onde estão seus ﬁlhos e
ﬁlhas que desapareceram durante o regime militar, por
força da repressão.
Então, hoje, a Comissão de Direitos Humanos, de
que V. Exª inclusive participou, teve essas duas grandes
conquistas, que quero deixar aqui registradas nesta
noite, em que V. Exª preside, com tanta generosidade,
dando a palavra para cada um de nós.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Cristovam, queremos cumprimentá-lo pela competência como dirige a Comissão de Direitos Humanos.
Sou suplente dela. Participamos da polêmica discussão do projeto da homofobia e nos ausentamos desse
porque, no mesmo instante – isso é para se ter uma
noção exata de como este Senado é grandioso e de
como se trabalha –, eu era o relator daquilo. Tudo é
muito importante. Essa extraordinária... Quero render
minha homenagem a Bel Mesquita, Deputada Federal
do PMDB do Pará. Aliás, deveria ser a Bela, porque ela
é bela, uma loura bonitona. Mas me ausentei porque
naquele mesmo instante... E era um projeto de lei do
Gilvam Borges que resgatava o salário de dignidade
de proﬁssionais médicos e odontólogos.
É uma vergonha. As leis brasileiras... São três
salários mínimos o teto de um médico. Então, esse
projeto amplia para R$7 mil. Eu era o relator e não
poderia faltar justamente... Como V. Exª se orgulha de
ser professor, me orgulho em ser médico. Se eu faltasse... Então, desculpe aquela ausência que eu saí,
porque... Eu estaria traindo as minhas origens. Para
onde a gente vai, a gente leva a formação proﬁssional.
Mas quero... Ele foi aprovado já em todas as Comissões do Senado e vai para a Câmara dos Deputados.
Esperamos que a Câmara dos Deputados tenha mais

150

60290

Quinta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

agilidade e funcione mais, porque o Senado está cumprindo as suas missões.
Hoje já ﬁz um pronunciamento dizendo que me
envergonhava aquele seu projeto de lei do piso das professoras em R$960,00. Que país é esse? Que injustiça
é essa? Porque ainda hoje as professoras ﬁcaram sonhando com o sonho do Cristovam Buarque. Da mesma
maneira, espero que os médicos não se decepcionem,
assim como os proﬁssionais de odontologia.
Daí eu ter me ausentado, mas os nossos parabéns, as nossas desculpas, e os cumprimentos à Deputada Bel Mesquita.
Senador João Vicente, símbolo maior da nova
geração política do nosso Estado do Piauí.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores,
eu venho tratar hoje de um assunto importante para
o Brasil, importante para o Piauí, principalmente, um
assunto muito conhecido na nossa querida Parnaíba
também.
Eu gostaria de tecer algumas considerações sobre
um assunto que julgo ser da maior importância para o
desenvolvimento econômico e social do País: as nossas
Zonas de Processamento de Exportação (ZPE).
Estas áreas são, por deﬁnição, áreas delimitadas,
nas quais empresas voltadas, prioritariamente, às exportações gozam de incentivos tributários e cambiais,
além de procedimentos aduaneiros simpliﬁcados. Ou
seja, são áreas de livre comércio destinadas à instalação de empresas voltadas à produção de bens a serem
comercializados na seguinte proporção: 80% para o
mercado exterior e 20% para o mercado interno.
Dentre os principais objetivos das ZPEs estão a
atração de novos investimentos, o aumento nas exportações do País, a redução dos desequilíbrios regionais,
a desconcentração dos investimentos, a geração de
emprego e renda, a promoção de novas tecnologias
e a capacitação de mão de obra.
Agregado a tudo isso, a criação de uma ZPE
também gera, como efeito secundário, a agregação
de valor à produção regional, a aquisição e desenvolvimento de tecnologias, o estímulo a setores considerados prioritários para a economia e a avaliação
de novas políticas para a região, principalmente em
regiões que carecem de investimentos públicos federais, de há muito.
Essa experiência já se revelou bastante exitosa em outros países, especialmente China, Estados
Unidos e México. Segundo estudos da International
Labour Organization (ILO), existem cinco mil distritos
do tipo ZPE em funcionamento no mundo, que geram
empregos para mais de quarenta milhões de pesso-
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as em 116 países. Só na China, trabalham nas “zonas economicamente especiais” quase trinta milhões
de pessoas.
As ZPEs são um sucesso na China, com um
crescimento anual acima do crescimento do PIB chinês. Essas bem sucedidas experiências gozam de
benefícios ﬁscais, tributários e cambiais, além de procedimento aduaneiros simpliﬁcados. Fatos esses que
têm comprovadamente propiciado o desenvolvimento
econômico deste País em níveis acima de 10% nos
últimos 15 anos.
A ausência de mecanismos burocratizados tem
facultado inúmeras vantagens econômicas a este
empreendimento comercial. A liberdade cambial, por
exemplo, tem expandido os comércios nessas zonas
especíﬁcas. Funcionando de forma simpliﬁcada, gera
divisas e tem aumentado a competitividade de países
em suas atuações no mercado mundial.
Onde as ZPEs foram instaladas, a economia
tem sido fortalecida sobremaneira, agregando novas
atividades rentáveis, circunvizinhas às áreas em que
já se instalaram.
Cabe aqui um voto de aplauso ao Presidente
José Sarney, que se portou como um homem à frente
do seu tempo.
O Presidente Sarney foi um visionário, em um
momento crucial para a Nação. Percebendo os benefícios que as ZPEs poderiam trazer ao País, editou
decreto-lei que criou 17 ZPEs no Brasil. O Piauí foi
contemplado com uma ZPE em Parnaíba, que está
em pleno processo de implantação. Toda a comunidade empresarial, o Poder Público Municipal e o Prefeito
têm tomado as decisões políticas aptas a solucionar
os problemas e implementar efetivamente a ZPE de
Parnaíba. Sua ousadia, determinação e coragem de
arcar com o custo político para promover as mudanças
tão necessárias ao efetivo funcionamento da Zona de
Processamento de Exportação.
De minha parte, apresentei outros três projetos
visando à instalação de ZPEs no Estado do Piauí: uma
em Picos, uma em Floriano – que tanta admiração recebe do Senador Wellington Salgado – e outra em Bom
Jesus, na capital do nosso cerrado piauiense.
Picos, localizada na região centro-sul do Piauí,
em um ponto estratégico situado numa região produtora, próxima à Transnordestina, possui uma logística
favorável em relação a outras cidades do Nordeste. É
o principal produtor de castanha do País, o maior produtor nacional de mel, além de possuir um avançado
Centro Tecnológico para a padronização de todo mel
fabricado na região. É a segunda região ﬁscal do Estado, perdendo apenas para a Grande Teresina.
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Picos está situada em uma região rica em riquezas minerais, tal como calcário, mármore, caulim, argila refratária, granito e outros minerais, além de uma
imponente capacidade empreendedora para captar
recursos privados.
O nosso Município de Bom Jesus, localizado na
chapada do extremo sul piauiense, distante 635 quilômetros de Teresina, é a região que mais cresce no
Piauí. Localizada no vale do rio Gurguéia, a cidade é
muito rica em águas subterrâneas. Os poços jorrantes,
de onde a água sai sem precisar de bombeamento,
são abundantes. A média da precipitação pluviométrica é de 900 a 1.200 milímetros por ano. É um grande
centro produtor de alimentos e de grãos.
Além disso, já possui mais de 220 mil hectares
cultivados com soja, arroz e algodão, principalmente.
Em julho, foi realizado em Bom Jesus a primeira Piauí
Agroshow, uma feira que saudou o empreendedorismo
em produtores locais. Diversas empresas participaram
do evento e movimentaram volume acima de R$150
milhões em máquinas e produtos, o que prova a capacidade de Bom Jesus.
O Município de Floriano está localizado na microrregião de Floriano e compreende uma área identiﬁcada com a educação e com a indústria farmacêutica. É
o principal centro educacional do sul do Estado, área
em que Floriano, Senador Wellington Salgado, tornase uma referência do Piauí e também do Estado do
Maranhão.
Floriano exerce uma inﬂuência sobre quase trinta
Municípios maranhenses, fora os Municípios do Piauí.
É a terceira região ﬁscal do Piauí que mais arrecada
tributos. Floriano já se apresenta como um polo da
indústria farmacêutica e um polo da indústria de confecções e foi pioneira na implantação do polo da indústria da bioenergia, tendo o próprio Presidente Lula
ido, em 2005, inaugurar a primeira usina de biodiesel,
a Ecodiesel. Só questionamos a matriz energética,
que foi a mamona.
Entendemos que a mamona é um óleo muito rico,
mas a aplicação desse produto não é tão simples e tão
primária como a obtida na produção de diesel e, principalmente, na produção de poliuretano. Além disso,
a região possui grande potencial para implantação de
um Polo de Indústrias de Alimentos, pela proximidade
da região produtora do cerrado.
Ou seja, Sr. Presidente, são três áreas aptas a
receber uma Zona de Processamento de Exportação
(ZPE). O Senado já deu sua contribuição, aprovando
esses projetos nesta Casa. Os referidos projetos estão,
atualmente, tramitando na Câmara dos Deputados. Já
receberam parecer favorável do nobre Deputado Elizeu Aguiar, na Comissão de Desenvolvimento Eco-
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nômico, Indústria e Comércio, faltando tão-somente a
análise na Comissão de Finanças e Tributação e na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em
decisão terminativa.
Os empreendedores brasileiros, que não ﬁcaram
apáticos ou inertes frente à crise ﬁnanceira que ultrapassamos, têm buscado alternativas para garantir a
continuidade de seus negócios, a sobrevivência de suas
empresas. Assim sendo, só há uma política inteligente
para enfrentar com êxito a cada vez mais agressiva
concorrência que ocorre no mundo, no mercado interno e no mercado externo, e os industriais brasileiros
parecem já estar convencidos disso. Nossos empreendedores já perceberam que o único caminho eﬁcaz
para fazer frente a essa concorrência é prepararem-se
adequadamente para enfrentá-la, por meio do preparo
para a competitividade mundial, com a ZPE tornandose também uma ferramenta imprescindível para essa
disputa de mercado.
Concedo o aparte ao Senador Wellington.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Senador João Vicente Claudino, o discurso de V.
Exª me traz conhecimento com relação a Floriano, uma
cidade que admiro, no Estado do Senador Mão Santa
e de V. Exª. Eu não conhecia toda essa beleza e esse
desenvolvimento daquela cidade. Quero citar um dado
aqui: eu me lembro de que, quando meu irmão foi para
Floriano, eu achava um absurdo haver hectare de terra
a R$10,00 naquela época. Isso faz uns quinze anos.
Hoje, o hectare custa R$800,00. Descobriram o Piauí,
descobriram Floriano, descobriram aquela região. Se
não me engano – V. Exª deve ter mais conhecimento
do que eu –, naquela área, vão fazer três hidrelétricas
agora, não é isso?
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) –
Há projetos para isso.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Há projetos para isso. São três hidrelétricas no
rio Parnaíba, não é? Então, aquela região vai, realmente
se desenvolver, ainda mais V. Exª sendo, com certeza,
o próximo Governador. Disso tenho certeza absoluta,
porque V. Exª é muito querido lá. O Senador Mão Santa e as demais pessoas me falam isso também, bem
como os amigos que tenho lá. Então, vai realmente
deslanchar esse Estado. Sua família trabalhou muito
por esse Estado, um Estado em que poucas pessoas
acreditavam. Vocês nele acreditaram, trabalharam e
ﬁzeram realmente do Piauí a última fronteira – e não
era para ser a última fronteira, que era para ser lá na
frente, mas só o descobriram tarde. Há água à vontade
embaixo do Piauí. Parece que foi desenhado o que há
embaixo do Piauí. Vi um mapa subterrâneo das águas,
e parece que, embaixo do mapa do Piauí, realmente,
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está cheio de água. Todo mundo acha que o Nordeste
é local onde não há água.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– É verdade.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Nas terras que meu irmão tem lá, com um
palmo, já está cheio de água. Se você cava um palmo
de terra, já sai água.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– Isso é verdade.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Então, é um Estado abençoado, uma terra
abençoada. Falo muito de Floriano, porque sempre
estou naquele local, no restaurante ﬂutuante, comendo peixinho. Fico naquele hotel de lá. Qual é o nome
do hotel?
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– Hotel Pousada.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Não, falo de outro que existe lá. É o Hotel Parnaíba? Acho que é o Hotel Parnaíba, em que eu ﬁcava
lá. Há muito tempo, não vou lá. Até vou ver se, no mês
que vem, dou um pulo lá. Está de parabéns V. Exª pelo
discurso, que, realmente, demonstra o quanto essas
cidades têm de conteúdo! Essas Zonas de Processamento – também pedi três para o Estado de Minas
– vão dar um desenvolvimento absurdo para aquela
região. Parabéns a V. Exª por essas três ZPEs!
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) –
Não tenha dúvida. Eu, como o Presidente Mão Santa,
espero que possamos cumprir aquele compromisso de
fazer com que essa terra tão rica, que V. Exª possui em
Floriano, seja um centro produtor importante.
No Piauí, há seis milhões de hectares de cerrado, dos quais menos de 10% estão sendo explorados.
Então, são áreas produtoras, em condições de clima,
de solo, de latossolo. Agora, está sendo aprovada na
Assembleia uma lei fundiária para a regularização
dessas terras, porque existia uma insegurança jurídica em determinadas áreas de ocupação de terras no
cerrado, como tem ocorrido também na ocupação de
todos os cerrados do Brasil.
Quanto à questão das águas, o Piauí tem um dos
maiores lençóis freáticos, se não o maior lençol freático, das Américas. Há regiões, Senador Wellington – e
o Senador Mão Santa conhece bem isso –, em que
não se precisa de bombeamento de água, em que não
se gastam recursos com energia para bombear água.
Irrigar uma terra sem custo de energia para irrigá-la é
quase um paraíso! Então, realmente, o Piauí foi muito
abençoado.
Era esse o registro que eu queria fazer em relação às ZPEs.
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Quero aproveitar, Senador Mão Santa, para registrar alguns fatos. O primeiro deles é que foi feito o
II Concurso de Redação do Senado Federal e que,
entre os 27 ﬁnalistas, está Marinêz Maria de Oliveira,
uma jovem do Piauí, de Monsenhor Hipólito, da Unidade Escolar José Alves Bezerra. O tema que foi dado
para todos os alunos do Brasil foi: “Muito prazer, sou
cidadão de uma República chamada Brasil”. A redação da Marinêz Maria de Oliveira teve o título de “O
Brasil dos meus sonhos”. Li essa redação, que foi premiada, que foi escolhida como a melhor do Piauí. Eu
queria até incorporá-la ao meu pronunciamento. Que
ela sirva de exemplo, porque o Brasil que ela retrata,
com sensibilidade, na sua redação não é somente o
Brasil dos sonhos dela, mas o Brasil dos sonhos de
todos os brasileiros, de todos os piauienses, de todos
os homens e mulheres. É o sentimento de uma jovem do Piauí que retrata o Brasil que, tenho certeza,
esta Casa tem o compromisso de construir de maneira efetiva. Eu queria incorporar sua redação ao meu
pronunciamento.
Eu queria registrar também a visita que ﬁzemos
a alguns Municípios do Piauí, como Nossa Senhora
de Nazaré, da Prefeita Luciene e do Vice-Prefeito Rafael, que têm realizado um grande trabalho. Visitamos
também Santa Cruz dos Milagres, há dias atrás, no
Encontro dos Santos, um grande evento. V. Exª, tenho
certeza, Sr. Presidente Mão Santa, já participou desse
evento em Santa Cruz dos Milagres, principalmente
agora sendo do PSC. V. Exª já era cristão e, agora, ﬁcou mais cristão ainda no PSC. O Encontro dos Santos
reuniu mais de 180 paróquias, que levaram seus santos
padroeiros. Foram mais de 25 mil pessoas. Santa Cruz
tem de quatro mil a cinco mil habitantes, e lá estava o
correspondente a quase cinco vezes a população do
Município num só dia. Foi um evento magníﬁco, em
que o Bispo Dom Sérgio esteve presente, bem como
o Padre Francimilson, de Santa Cruz, o Prefeito Neto,
o ex-Prefeito Deinha, um grande líder, um homem simples, e José Pequeno, do Alto Bonito.
Também ﬁzemos uma visita, Senador Mão Santa, à direção da Vale do Rio Doce, na sexta-feira, no
Rio de Janeiro, junto com o Governador Wellington
Dias, na busca da retomada dos investimentos da
Vale do Rio Doce na mina de níquel em Capitão Gervásio Oliveira.
O Presidente Roger Agnelli nos recebeu, dissenos que a Vale irá retomar esses investimentos, que
são tão importantes para o Piauí. Infraestrutura foi
montada para isso. Ele nos garantiu que, em função
do mercado mundial, houve retração do preço do níquel, que caiu para 16% do valor normal e que, agora,
já está atingindo a casa dos 35% de valores de um
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pouco mais de um ano atrás. Serão retomados esses
investimentos, e a Vale investirá em fosfato também,
no Piauí, que é muito rico nesse mineral. O mais importante é que serão feitos investimentos dentro do
programa de responsabilidade social da Vale do Rio
Doce, instituindo-se, em São João do Piauí, um centro
de conhecimento para difusão da educação, da qualiﬁcação proﬁssional. Vão ser desenvolvidas parcerias
com o IFET, que está sendo instalado em São João
do Piauí, e com as universidades da região, para preparar o povo piauiense para essa arrancada, naquela
região, para o desenvolvimento.
Quero registrar também um encontro da juventude
do PTB que se realizou no sábado passado, em que
se ﬁliaram 514 jovens ao Partido. Quero parabenizar
o Presidente do PTB Jovem, Joaquim Bezerra Filho; o
Nairo; o B2 e o Jamilson, que coordenam toda a juventude do PTB. Foi um grande evento, com a presença
do Presidente Roberto Jefferson e do Presidente da
Juventude Nacional do PTB, Anderson. Portanto, foi
uma grande mobilização da juventude do PTB.
Registro também um evento que é característica
nossa, do nordestino, que vem da lida do vaqueiro do
dia a dia da Região Nordeste – repito: é uma característica nossa. Hoje, os vaqueiros têm trocado muito
o cavalo, com o advento da motocicleta, mas ainda
há aqueles que resistem culturalmente a essa lida
diária, que permanecem fortes na sua raiz cultural.
Reﬁro-me ao grande evento da Vaquejada, realizado
no Parque Arrocha o Nó, em Teresina, que mobiliza
não só a economia daquela região de Teresina, que
nosso amigo Ronaldo Bucar chama de região da Babilônia, mas também o turismo. Havia participantes
de todo Nordeste do Brasil. Então, quero parabenizar
o Ronaldo Bucar e o Antônio Filho por aquele grande evento.
Sr. Presidente, quero também solicitar a V. Exª
que fosse dado como lido um discurso de minha autoria, pronunciamento que eu deveria ter feito na semana
passada a respeito da comemoração dos 40 anos da
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM),
que tem desenvolvido um grande trabalho no Brasil.
A classe dos geólogos tem contribuído com o desenvolvimento deste País e tem feito um grande trabalho,
com levantamentos técnicos. Portanto, é uma presença
marcante em cada canto do Estado do Piauí.
Era o que eu tinha a registrar.
Muito obrigado, Sr. Presidente Mão Santa.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR JOÃO VICENTE
CLAUDINO.
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DO SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO
(PTB – PI)
Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,
Foi muito feliz o Senador João Pedro ao requerer
a realização desta Sessão Especial, comemorativa dos
40 anos do Serviço Geológico do Brasil, a nossa CPRM
– Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.
A homenagem, Senhor Presidente, é extremamente oportuna, na medida em que nos permite fazer algumas reﬂexões sobre um conjunto de fatos da
maior relevância.
Em primeiro lugar, evidentemente, há que se
louvar a brilhante trajetória cumprida pela empresa ao
longo dessas quatro décadas.
Durante todo esse tempo, Senhoras e Senhores
Senadores, a CPRM tem feito levantamentos geológicos
importantíssimos para o Brasil. As atividades incluem
mapeamentos geológicos e geoquímicos, desde as
escalas de integração territorial até os levantamentos
sistemáticos nas escalas 1:250.000 (um por duzentos e
cinqUenta mil) e 1:100.000 (um por cem mil). Incluem,
também, a aplicação do conhecimento técnico-cientíﬁco
na preservação do meio ambiente e na prevenção de
riscos geológicos.
A CPRM também é responsável por levantamentos aerogeofísicos do território, que funcionam como
ferramenta auxiliar na pesquisa mineral e que têm sido
extremamente úteis, em especial nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.
Outra atribuição da empresa é a avaliação permanente dos recursos minerais do Brasil, que lhe permite
disponibilizar um banco de dados sobre tais recursos
e desenvolver pesquisa geológico-metalogenética em
ambientes de reconhecida vocação mineral.
Levantamentos hidrogeológicos também são realizados, com foco nas águas subterrâneas, de um lado,
e nas águas superﬁciais, de outro.
Essas, Senhor Presidente, e muitas outras atividades _ como a gestão da informação geológica e as
análises químicas e minerais executadas no Laboratório de Análises Minerais –, têm sido desenvolvidas
pela CPRM com muita competência e com raro brilhantismo.
Natural, assim, que seja vista como uma empresa exemplar, respeitadíssima no Brasil e no exterior.
Digna, portanto, das homenagens que prestamos hoje
não somente a ela, como entidade, mas principalmente
a seus mais de mil funcionários.
E é exatamente ao contemplar o quadro de funcionários da empresa que nos damos conta de outra
reﬂexão que podemos fazer nesta Sessão Especial.
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Agora, sobre a importância cada vez maior dos geólogos no desenvolvimento de nosso País.
A CPRM, veja só, é a empresa brasileira com
maior número de geólogos. Praticamente um em cada
três de seus funcionários abraçou essa carreira que é
relativamente nova no Brasil, já que as primeiras turmas e formaram há menos de cinquenta anos.
Não obstante, Senhoras e Senhores Senadores,
que soberba contribuição eles têm prestado! Nos mais
diversos campos, nas mais diversas áreas.
Eles têm atuado com muita competência, por
exemplo, na Geotécnica, ou Geologia de Engenharia,
ajudando a construir hidrelétricas, prédios, estadas,
pontes, túneis e viadutos. Têm dado uma contribuição
enorme à pesquisa mineral, e nessa área bastaria citar o altíssimo nível tecnológico alcançado pela nossa
Petrobras, uma empresa também modelo sob todos
os aspectos.
Isso sem contar, Senhoras e Senhores Senadores, com uma série de outras áreas em que o trabalho
dos geólogos se tem mostrado imprescindível, inclusive
algumas relativamente recentes. É o caso, por exemplo,
da Geologia Médica, que investiga as consequências
para a saúde humana da falta ou presença de certos
elementos químicos em determinado ambiente. Ou,
por falar em ambiente, da Geologia Ambiental, que
coleta e analisa informações geológicas com a ﬁnalidade de evitar ou resolver problemas provocados pela
ação do homem.
De modo, Senhor Presidente, que não há como
exaltar a CPRM sem exaltar também, a ﬁgura dos proﬁssionais da Geologia e o belíssimo trabalho que eles
desenvolvem em prol do nosso País.
Mas eu sou do Piauí, e não seria justo se falasse da importância da CPRM e da classe dos geólogos
sem citar o fato de que meu Estado tem se destacado
como a nova fronteira mineral do Brasil.
O Piauí, hoje, ocupa o quarto lugar entre todas
as Unidades da Federação, no que diz respeito ao potencial de mineração. É superado apenas por Bahia,
Minas Gerais e Goiás.
A todo momento, o Escritório de Teresina do
Departamento Nacional de Produção Mineral recebe
requerimentos de autorização para pesquisa mineral
no território piauiense. Requerimentos que são feitos
diga-se de passagem, para a pesquisa dos mais diversos tipos de minérios: do diamante à brita, do níquel
ao ferro, da opala à vermiculita, do granito ao cimento,
dos fertilizantes ao manganês.
Até 2004, Senhoras e Senhores Senadores, chegavam ao DNPM do Piauí cerca de 100 desses requerimentos por ano. Atualmente, chegam mil, dois mil, e
o ritmo só faz aumentar.
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Faço o registro, Senhor Presidente, com muito
orgulho, com muita satisfação, porque essa, com certeza, é mais uma oportunidade que se abre para o
desenvolvimento social e econômico do Piauí.
Por ﬁm, gostaria de aproveitar esta Sessão Especial para agradecer a decisiva contribuição que a
CPRM tem prestado ao Piauí, na pessoa do Sr. Antônio
Reinaldo Soares Filho, Diretor-Presidente do CPRM/
PI. Uma contribuição que se concretiza, por exemplo,
no PAC da CPRM, com os levantamentos geológicos
de Avelino Lopes, Barragem, Fronteiras, Peixe, Riacho
das Queimadas e São Raimundo Nonato. São projetos,
sem dúvida alguma, importantíssimos para o Estado, e
só conﬁrmam o papel signiﬁcativo que a empresa tem
desempenhado em nossa Região.
Concluo, portanto, Senhor Presidente, renovando meus cumprimentos ao Serviço Geológico do Brasil – CPRM –, a seus dirigentes e funcionários, pelos
quarenta anos de profícua atuação, por tudo que têm
feito em benefício do Brasil.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Gostaria de tecer algumas considerações sobre
um assunto que julgo ser da maior importância para o
desenvolvimento econômico e social do País: as Zonas
de Processamento de Exportação _ ZPE.
Estas áreas são, por deﬁnição, áreas delimitadas,
nas quais empresas voltadas, prioritariamente, às exportações gozam de incentivos tributários e cambiais,
além de procedimentos aduaneiros simpliﬁcados. Ou
seja, são áreas de livre comércio destinadas à instalação de empresas voltadas à produção de bens a ser
comercializados na seguinte proporção: 80% voltados
ao comércio exterior e 20% que podem ser comercializados no Brasil.
Dentre os principais objetivos das Zonas de Processamento de Exportação estão a atração de novos
investimentos, o aumento nas exportações do País,
a redução dos desequilíbrios regionais, a geração de
emprego e renda, a promoção de novas tecnologias
e a capacitação da mão de obra.
Agregado a tudo isso, a criação de uma ZPE também gera como efeito secundário, a agregação de valor
à produção regional, a aquisição e desenvolvimento de
tecnologias, o estímulo a setores considerados prioritários para a economia e a avaliação de novas políticas
para a região, principalmente em regiões que carecem
de investimentos públicos federais, de há muito.
Essa experiência já se revelou bastante exitosa
em outros países, especialmente a China, Estados
Unidos e México. Segundo estudo de da Internacio-
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nal Labour Organization (ILO) existem 5 mil distritos
do tipo ZPE em funcionamento no mundo, que geram
empregos para mais de 40 milhões de pessoas em 116
países. Só na China, trabalham nas “zonas econômicas
especiais” mais de 30 milhões de pessoas.
As ZPE são um sucesso na China, com cerca de
230 já instaladas, com crescimento mensal variando
entre 14% e 15%. Essas bem sucedidas experiências
gozam de benefícios ﬁscais, tributários e cambiais,
além de procedimentos aduaneiros simpliﬁcados. Fatos
estes que têm comprovadamente propiciado o desenvolvimento econômico deste País em níveis acima de
10%, nos últimos 15 anos.
A ausência de mecanismos burocratizados tem
facultado inúmeras vantagens econômicas a este
empreendimento comercial. A liberdade cambial, por
exemplo, tem expandido os comércios nestas zonas
especíﬁcas. Funcionando de forma simpliﬁcada, gera
divisas e tem aumentado a competitividade de países
em suas atuações no mercado mundial.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Sr. Presidente,
Onde as ZPEs foram instaladas, a economia
tem sido fortalecida sobremaneira, agregando novas
atividades rentáveis, circunvizinhas às áreas em que
já se instalaram.
Cabe aqui, um voto de aplauso ao Presidente
José Sarney, que se portou como um homem à frente
do seu tempo. O Presidente Sarney foi um visionário,
em um momento crucial para a nação. Percebendo os
benefícios que as ZPEs poderiam trazer ao País, editou
decreto lei que criou 17 no Brasil. O Piauí foi contemplado com uma ZPE em Parnaíba, que está em pleno
processo de implementação. O Prefeito José Hamilton,
de Parnaíba, tem tomado as decisões políticas aptas
a solucionar o problemas e implementar efetivamente
a ZPE de Parnaíba. Sua ousadia, determinação e coragem de arcar com o custo político para promover as
mudanças tão necessárias ao efetivo funcionamento
da Zona de Processamento e Exportação de Parnaíba,
marcam sua gestão à frente desse município.
De minha parte, apresentei outros projetos visando a instalação de outras 3 ZPEs no meu Estado: uma
em Picos, uma em Floriano e outra em Bom Jesus.
Picos está localizada na região centro-sul do
Piauí, em um ponto estratégico situado entre picos
montanhosos e no cruzamento de várias rodovias. Próxima a transnordestina, possui uma posição logística
favorável em relação as outras capitais do Nordeste.
É o principal produtor de castanha de caju do País.
É o maior produtor nacional de mel, além de possuir
um avançado Centro Tecnológico para a padronização
de todo o mel fabricado na região.
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É a 2ª região ﬁscal do Piauí que mais arrecada
tributos, perdendo apenas para a grande Teresina.
Picos está situada em uma região rica em riquezas
minerais, tais como calcário, mármore, caulin, argila
refratária, tabatinga, granito e outros minerais, além
de uma imponente capacidade empreendedora para
captar recursos privados.
O Município de Bom Jesus está localizado na
chapada do extremo sul piauiense, distante 635km
de Teresina, compreendendo uma área de 5.469. É a
região que mais cresce no Piauí.
Localizada na região do Vale do Rio Gurguéia,
a cidade é muito rica em água subterrânea. Os poços
jorrantes, onde a água sai sem precisar de bombeamento, são abundantes. A precipitação pluviométrica
média é de 900 a 1.200 milímetros por ano.
Além disso, possui mais de 220 mil hectares cultivados com soja, arroz e algodão na região. Em junho
foi realizada em Bom Jesus a feira Piauí Agroshow –
uma feira que saudou o empreendedorismo dos produtores locais. 64 empresas participaram do evento e
movimentaram R$142 milhões em máquinas e produtos, o que prova a capacidade de Bom Jesus.
O Município de Floriano está localizado na microregião de Floriano, distante 244km da capital, Teresina,
compreendendo uma área de 3.389,22km.
Principal centro educacional do sul dos estados
do Piauí e do Maranhão, Floriano exerce inﬂuência
sobre quase trinta Municípios maranhenses e piauienses. É a 3ª região ﬁscal do Piauí que mais arrecada
tributos, perdendo apenas para a Grande Teresina e
a Grande Picos.
Floriano já se apresenta como Pólo da Indústria
Farmacêutica, Pólo da Indústria de Confecções e, foi
pioneira na implantação de um Pólo da Indústria de
Bioenergia, tendo o próprio Presidente Lula ido inaugurar em 2005 a primeira usina de Ecodiesel do Brasil
e um Pólo Industrial Farmacêutico. *Além disso, possui grande potencial para implantação de um Pólo de
Indústrias de Alimentos, pela proximidade da Região
produtora do cerrado piauiense.
Ou seja, Sr. Presidente, são 3 áreas aptas a receber uma ZPE. O Senado já deu sua contribuição
aprovando estes projetos na Casa. Os referidos projetos estão atualmente tramitando na Câmara dos
Deputados.
Já receberam parecer favorável do nobre Deputado Elizeu Aguiar, na Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio, faltando tão somente,
a análise na Comissão de Finanças e Tributação e na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em
decisão terminativa.
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Os empreendedores brasileiros, que não ﬁcaram
apáticos ou inertes frente à crise ﬁnanceira que ultrapassamos Srªs e Srs. Senadores, têm buscado alternativas para garantir a continuidade de seus negócios,
a sobrevivência de suas empresas. Assim sendo, só
há uma política inteligente para enfrentar com êxito a
cada vez mais agressiva concorrência que ocorre no
mercado interno e no externo. E os industriais brasileiros parecem já estar convencidos disso. Nossos
empreendedores já perceberam que o único caminho
eﬁcaz para fazer frente a essa concorrência é preparar-se adequadamente para enfrentá-la, por meio da
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melhora da competitividade, e a ZPE e a ferramenta
para isso.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “O Brasil dos meus sonhos” – II Concurso de
Redação do Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido.
Nossos cumprimentos, Senador João Vicente.
Senador Wellington Salgado, por falar no Piauí,
recebi do nosso Eduardo Suplicy esta revista intitulada Caros Amigos, de novembro, em que há um artigo
muito interessante de Ana Miranda sobre o Delta do
Parnaíba. V. Exª tem de conhecer o Delta. O rio Parnaíba se lança no mar, não burramente, diretamente, mas
ele se abre, lembrando a letra grega Delta. Como nós
não somos gregos, para que todos possam entender,
ele se abre em cinco rios – atentai bem, José Nery –,
ele se abre em cinco rios, lembrando uma mão – com
certeza, santa –, que formam 78 ilhas: dois terços delas são do Maranhão, e um terço do Piauí. Então, Ana
Miranda, uma intelectual, é escritora e autora de Boca
do Inferno, Desmundo, Dias e Dias e outros romances
editados pela Companhia das Letras. Suas crônicas
estão reunidas no volume Deus-Dará, da Editora Casa
Amarela. Ela diz o seguinte: “Lugar impressionante,
inesquecível. Delta dos maiores e mais belos do mundo assim só o do rio Nilo e o do Mekong”.
Então, além daquilo que tão bem expressou o
nosso Senador João Vicente Claudino, existe a natureza criada por Deus.
V. Exª pede pela ordem, Senador José Nery?
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Exato.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Paulo Paim ﬁcou aqui porque a Mesa Diretora tem Secretário Executivo. Aí vieram apontar que S. Exª estava
no art. 17, que é uma medalha, uma condecoração.
Isso quer dizer que S. Exª já falou algumas vezes, mas
em defesa do povo, principalmente dos aposentados.
Então, eu o convido desde já, enquanto o nosso José
Nery falará pela ordem. O Senador Paulo Paim será,
então, o último orador, porque estava no art. 17.
Pela ordem, tem a palavra o Senador José
Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador
Mão Santa, quero compartilhar com as Srªs e os Srs.
Senadores e com o País a recente decisão tomada
poucos minutos atrás pelo Supremo Tribunal Federal,
depois de analisar o pedido de extradição do Governo
italiano para Cesare Battisti, que está preso no Complexo Penitenciário da Papuda n – e encontra-se em
greve de fome desde quinta-feira para solicitar que seu
direito de refugiado político, concedido pelo Governo
brasileiro em ato do Ministro da Justiça em 14 de janeiro de 2009, seja ﬁnalmente garantido.
O Supremo Tribunal Federal, Sr. Presidente, decidiu, por cinto votos a quatro, autorizar a extradição de
Cesare Battisti. E veio a polêmica: se essa autorização
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era, na verdade, uma decisão coercitiva, impositiva,
para que o Presidente Lula fosse obrigado a executar. Inversamente, por cinco votos a quatro, o Supremo Tribunal Federal decidiu há pouco que a decisão
ﬁnal, como é da lei, como é do tratado bilateral entre
Brasil e Itália, pertence ao Presidente da República.
O Tribunal apenas autorizou, mas a decisão cabe ao
Presidente da República.
Essa decisão, na verdade, nos concede um pouco
de alento, porque o pior dos mundos, nessa questão,
seria se o Supremo Tribunal Federal se arvorasse e
invadisse a competência do Poder Executivo, que é
aquele que tem, pela nossa Constituição, a obrigatoriedade de tratar das relações internacionais do País.
E, nesse caso, seria muito grave – cheguei a dizer isto
hoje à tarde –, porque se, eventualmente, o Supremo
Tribunal Federal viesse a tomar uma decisão impositiva,
contrariando a lei e os acordos internacionais, eu iria
instar o Presidente da República, o Presidente Lula,
para que não se submetesse a uma decisão ilegítima,
porque contrária à Constituição Federal.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Senador Wellington Salgado, Senador Paulo Paim, é
com alívio que recebemos essa notícia – nós que estamos há dois anos lutando pela garantia do refúgio
político a Cesare Battisti –, pois essa decisão nos dá
uma possibilidade concreta de que essa questão seja
resolvida como já deﬁniu o Governo brasileiro ao conceder asilo político ao perseguido, ao ex-militante,ativista
italiano Cesare Battisti.
O Sr. Wellington Salgado (PMDB-MG) – Senador Néry....
O SR. JOSÉ NÉRY (PSOL – PA) – Essa é decisão
do Supremo que eu queria comunicar a V. Exª, como
Presidente do Senado nesse momento, e igualmente
a S. Exªs. E, sem dúvida, dizer que agora a tarefa é
nossa, é de todos, pela legalidade, pela constitucionalidade, pelo respeito à nossa tradição democrática
e das relações internacionais, Senador Wellington
Salgado, de apoiarmos a decisão soberana do Presidente Lula, que deve ser no sentido de manter Cesare
Battisti no Brasil.
Muito obrigado a V. Exª
O Sr. Wellington Salgado (PMDB – MG) – Mas
ele falou que ia acompanhar o Supremo. Ele falou que
o que o Supremo decidisse, ele decidiria. O supremo
decidiu... Isso é o que eu não entendi.
O SR. JOSÉ NÉRY (PSOL – PA) – Não. O Supremo decidiu autorizar...
O Sr. Wellington Salgado (PMDB – MG) –
Isso.
O SR. JOSÉ NÉRY (PSOL – PA) – ...que ele,
como Chefe de Estado...
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O Sr. Wellington Salgado (PMDB – MG) – A
palavra ﬁnal é dele.
O SR. JOSÉ NÉRY (PSOL – PA) – A decisão é
do Presidente da República.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Mas então ele não vai acompanhar que pode extraditar, como foi anteriormente a primeira decisão?
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Na decisão
inicial – esclarecendo – de cinco votos a 4, os Ministros entenderam que havia elementos para autorizar
a extradição, e autorizaram a extradição. Mas, quanto
ao cumprimento dessa decisão, ﬁcou decidido o seguinte:..
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – O Presidente Lula é quem decide.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Ao Presidente
Lula, ao Poder Executivo é que cabe, segundo a Constituição, a decisão ﬁnal sobre essa questão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Enﬁm, o bom senso e a nossa luz e a de Rui Barbosa,
luz que representamos nesse instante como Presidente
do Senado, Rui Barbosa disse: “Só tem um caminho e
uma salvação: é a lei e a justiça”. V. Exª disse que foram obedecidas. Então, o que salvaguardamos é que
os Poderes são eqüipotentes; ou seja, um controlando
o outro, ou freando.
Com a palavra o Senador Paulo Paim, que, pacientemente, a aguarda.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Brilhantemente,
pela paciência do Senador Paulo Paim, ontem, Senador Mão Santa, digo, hoje, ﬁcamos aqui até zero hora.
Então, um minuto a mais, um minuto a menos, tenho
certeza de que tenho a condescendência do Senador
Paim, para dizer que, também acompanhando aquela
decisão do Supremo Tribunal Federal está o Senador
Eduardo Suplicy, que durante esses dois anos também
tem se dedicado à causa da luta pelos direitos políticos
de Cesare Battisti. Acho importante, Senador Paim,
registrar a atuação brilhante e corajosa do Senador
Suplicy nessa importante questão.
Muito obrigado, e desculpe-me, Senador Paulo
Paim, por ter ﬁcado esperando na tribuna para iniciar
o seu pronunciamento.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador José Nery, quero também deixar registrada a minha solidariedade ao movimento feito por esta Casa.
Acho que a decisão do Supremo foi correta. O Presidente Lula é que vai tomar a decisão ﬁnal. Sei que a
decisão dele, pelo que eu o conheço, será a favor de
Cesare Battisti.
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Sr. Presidente, eu estava aqui um pouco ansioso para falar, para não dizer um pouco cansado, e a
minha voz mostra isso. Na verdade, cheguei a esta
Casa ontem, às 8 horas, e não dormi, Sr. Presidente,
passei esta noite inteira acompanhando aqui a vigília
dos aposentados e pensionistas. Até meia-noite, eu
presidi aqui a sessão do Senado. Fui para Câmara
dos Deputados, estavam lá duzentos idosos, isolados
num corredor gelado, e senti-me mal em ir para casa.
Senti-me mal. Se fosse qualquer outra atividade fora do
Congresso Nacional... Pelo meu senso de responsabilidade, por ser autor dos projetos dos aposentados – e V.
Exª foi relator, inclusive, do fator previdenciário –, ﬁquei
com eles. Às 4 horas, saí, tomei um banho e voltei às
4h30min. Não me retirei aqui do Congresso até esta
hora da noite, praticamente 21 horas. Por isso estou
um pouco cansado. Cansado, Sr. Presidente, mas eu
diria, no fundo, satisfeito, ciente do dever cumprido.
A Câmara aprovou – e a CCJ era a última comissão – o ﬁm do fator previdenciário. O PL nº 1, que
vai garantir aos aposentados o mesmo reajuste concedido ao mínimo, está também no plenário para ser
votado.
Recebi hoje uma carta do nobre Deputado Júlio
Delgado, que diz o seguinte – e ele a assina e juntamente como mais 79 parlamentares da base que eu
faço parte:
Como representante do povo brasileiro,
não podemos ignorar as diversas caravanas
[de todas elas eu participei] que estiveram em
Brasília para acompanhar a votação de tão importante matéria e que terminaram frustradas
por falta de um acordo político.
Não podemos muito menos ignorar o
pedido de milhares de aposentados [eu diria
milhões] que, diariamente, nos enviam e-mails
solicitando a votação do projeto.
Aﬁrma o Deputado Júlio Delgado, do PSB, em
carta endereçada ao Presidente Michel Temer. O parlamentar subscreve o requerimento e a carta a Temer.
Diz ele ainda:
Nosso trabalho e compromisso são para
que o PL nº 1, de 2007, seja votado ainda este
ano de 2009, tendo em vista que o consideramos tão relevante para o nosso País como
os projetos do pré-sal.
Sr. Presidente, permita-me ainda, antes de passar para o Senador Salgado, dizer que ontem eu fui
convidado, Senador Salgado, ainda no de ontem, pela
manhã, para que eu fosse até à CNBB.
Recebeu-me lá Dom Dimas Lara Barbosa. Dom
Dimas, autoridade máxima da CNBB em Brasília, disse
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que a CNBB vai entrar nesse debate dos aposentados
e pensionistas, não vai ﬁcar olhando. A CNBB vai, ainda este ano, fazer um debate sobre o tema. Convidoume para ser um dos debatedores e vai convidar alguns
economistas. Fiz lá uma exposição, e a intenção da
CNBB é rapidamente divulgar uma carta à Nação sobre a importância da valorização dos aposentados e
dos pensionistas.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que hoje
ainda falei com as centrais sindicais, falei com confederações, falei com a Cobap e percebo que esta longa
caminhada a favor de mudança no fator previdenciário,
a favor de reajustes reais para aposentados, terá que
ter decisão ainda este ano. Milhões de pessoas não
podem ﬁcar na expectativa daquilo que vai acontecer
no ano que vem, que é um ano eleitoral.
Senador Salgado, foi emocionante, ontem, lá na
Câmara dos Deputados, ver aqueles homens e mulheres. Num primeiro momento, confesso, em que se
votou o fator – e a CCJ da Câmara aprovou por unanimidade a redação que saiu daqui, do projeto que
V. Exªs aprovaram, do qual o Senador Mão Santa foi
Relator... Eles eram em torno de quatrocentos. Cerca
de duzentos foram para suas casas, viajaram, mas
aproximadamente duzentos passaram a noite no corredor principal, que vai para o Plenário da Câmara.
Com alegria, estive lá com eles, em uma manifestação de resistência, de força, com raça, com energia.
Passaram a noite dialogando, conversando e cantando
músicas históricas que tratam das suas vidas, como
esta, me lembro:
Velho, meu querido velho
Agora caminha lento
Como perdoando o vento
Eu sou teu sangue meu velho
Essa é uma das que eles cantaram. Outra foi
aquela que também marca pelo apelo emocional do
momento – Bandeira Branca: “Bandeira branca, amor...”.
Enﬁm, vocês sabem que Bandeira Branca fala da paz,
mas também do grande amor de um pelo outro. Ali eles
queriam mostrar o carinho e o amor que eles têm por
esta Casa. Por isso, acenavam com uma bandeira branca, sinalizando, Senador Salgado, que está de branco,
para os Deputados que eles queriam paz. “Bandeira
branca, amor. Eu quero paz”. Só queriam que votassem os projetos com acordo ou sem acordo. Eles diziam: “Vamos nos submeter de forma ordeira, pacíﬁca
e tranquila. Só queremos que a Câmara vote, a favor ou
contra, o fator e o PL nº 1”, o que lhes garantiria para
eles o mesmo percentual do reajuste concedido.
Por isso, Sr. Presidente, eu tinha que fazer esse
comentário. Nunca, com 24 anos de Congresso, vi na
Câmara um vigília como aquela. Nunca vi! Nunca vi!
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E percebi que os seguranças da Câmara agiram corretamente, deram assistência, em nenhum momento
forçaram a saída deles.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Olha, eu quero interrompê-lo para dizer que ﬁz contato
com Michel Temer, e ele se prontiﬁcou a tratá-los bem.
Até lanche ele me garantiu que seria dado a eles, bem
como sanitários. Até lanche! O Michel Temer teve essa
decência. Eu telefonei cumprimentando S. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O lanche
chegou. Outra questão foi o corpo médico da Câmara,
que ﬁcou inteiramente à disposição.
Estou torcendo muito, Senador Salgado, e V. Exª
sabe da minha posição, para que a gente construa
um grande acordo, com mudanças profundas nesse
famigerado fator, porque ele conﬁsca 40% do salário
do trabalhador, para que não conﬁsque mais, e que a
gente garanta reajustes reais.
Tenho sinalizações – e não é um sinalzinho – positivas de que os aposentados brasileiros terão aumento
real, sim, aproximando-se muito daquilo que estamos
propondo, que é a inﬂação mais o PIB, a partir de 1º
de janeiro, e que também, a partir de janeiro, o cálculo
para o benefício do trabalhador não terá mais o conﬁsco de 40% do famigerado fator previdenciário.
Será uma conquista de todos nós, da situação,
da oposição e também do Governo Lula, porque o Governo Lula, para mim, há de sancionar.
Vou já passar a palavra para V. Exª, faço questão
do seu aparte.
As últimas palavras do Presidente Lula numa reunião com as centrais e com as confederações foram
as seguintes: “Entendam-se, construam um grande
acordo, conversem também com o Senador Paim e
me tragam uma proposta concreta, não proposta dividida”. Porque, até o momento, estava dividido, algumas centrais a favor, outras contra as mudanças, as
alterações, enﬁm. Com relação ao percentual também
não havia entendimento.
Eu percebo que está havendo agora uma certa
harmonia, a partir desse movimento dos idosos, que
ﬁzeram um verdadeiro apelo para que a Câmara vote
em uma linha de entendimento e possamos apontar
para um outro cenário, a partir do ano que vem, em
matéria de cálculo de benefício dos trabalhadores, bem
como do reajuste dos aposentados.
Senador Salgado.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Eu só queria fazer um comentário, Senador
Paim, para que ﬁque registrado. Aqui no Senado, quando você toma posições ﬁrmes, muitas vezes é chamado
de “tropa de choque” e de tudo o mais. V. Exª, desde
o primeiro momento, foi a “tropa de choque” dos apo-
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sentados. Aqui, tem que ﬁcar bem claro isso. Eu não
estou falando isso porque a TV Senado está nos vendo,
porque V. Exª está na tribuna. De jeito nenhum! Aqui
ﬁz uma vigília, conduzida por V. Exª...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª
esteve em duas vigílias.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Conduzido por V. Exª. V. Exª ligou, viemos
para cá, ﬁcamos a noite inteira discursando, falando,
mil e-mails de aposentados chegando... V. Exª sofreu
pressão do seu partido, V. Exª sofreu pressão do Governo, alguns disseram que V. Exª estava quebrando
o Governo. E V. Exª ﬁrme, ﬁrme na condução da nau,
para resolver o problema dos aposentados. Agarrado
no leme, não abria mão de jeito nenhum. Nós presenciamos isso. Muitas vezes, nem sabíamos... “Onde
está o Paim?” Quando víamos, estava o Paim no jornal
tomando pau porque estava defendendo os aposentados, porque ia quebrar o País, porque ia acabar com a
Previdência, porque não há como o dinheiro aparecer.
E V. Exª ﬁrme no rumo. Isso tem que ﬁcar registrado.
É um momento... Ao ﬁnal, com certeza, desse acordo
que V. Exª colocou, o Presidente Lula irá sancionar. E
V. Exª fez o que o País tem que fazer por aqueles que
um dia trabalharam pelo País. Senador Paim, eu já
não sou jovem nem sou idoso, mas já sinto o peso da
idade chegando. Outro dia passou-me pela cabeça,
por inspiração de um discurso de V. Exª sobre os idosos: vou pegar quanto minha mãe, que é professora,
recolheu, quanto ela deveria receber hoje e quanto ela
recebe e começar a fazer conta diminuindo quanto é o
remédio para pressão, quanto é o remédio para quem
tem problema no coração...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Plano
de saúde.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Plano de saúde. E tenho certeza de que chegaria em um valor negativo, em função da aposentadoria
dela. Ou seja, lembro-me muito bem, quando era novo,
Senador Paim, que todo mundo falava: “Este é um
País de jovens”, não é isso? Então, eles eram jovens
quando eu tinha na faixa de doze anos. Esse País de
jovens, hoje, é este País que está caminhando para a
aposentadoria; é o País que precisa dos remédios; é o
País que precisa que alguém cuide dos que deram uma
parte de suas vidas a esta Nação. E V. Exª defendeu
até agora, não teve preocupação nenhuma. V. Exª não
estava nem aí de onde vinha a pancada, de que tamanho era, se era por baixo, se era por cima, pelo lado,
pescoção, tapa, nada. V. Exª ia ﬁrme. Corredor polonês
e V. Exª ia passando, e tapa e tudo. Então, tem que ﬁcar
registrado na história que esse grande condutor foi o
Senador Paulo Paim. Senador que trouxe multidões a
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este Senado, não só de aposentados. Costumo vê-lo
como aquele que conduz sempre os menos favorecidos. E muitas vezes não consegui entender – já falei
a V. Exª – como consegue mexer com tantas pessoas
assim. Isso é alguma coisa como uma estrela que tem
dentro, um brilho que Deus deu a V. Exª. Então, está
de parabéns. Espero que os aposentados saibam recompensar V. Exª, que não fez por recompensa, mas
saibam colocar V. Exª como o grande líder dos aposentados deste País. V. Exª está de parabéns. Talvez
essa seja a grande história de V. Exª no Congresso Nacional, essa luta, porque está escrito. Tomou pancada
de tudo quanto foi lado, inclusive de amigos. Quando
V. Exª deu as costas, pensando que estava protegido,
“nego” vinha e dava tapa no pescoço. Eu presenciei.
Então, parabéns, Senador Paim, por essa vitória que
está ainda acontecendo. Parabéns pela coragem, parabéns pela determinação e por saber o que vale para
um homem nesta vida: se é a questão da conta errada,
o ﬁnanceiro, ou se é cuidar da vida. Eu acho que a vida
é mais importante que qualquer coisa para um país. A
vida; ainda mais a vida daqueles que construíram uma
nação. Está de parabéns V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Wellington Salgado, que faz um depoimento que mexe conosco. Eu não sei o porquê, mas,
quando ﬁcamos sem dormir uma noite toda, ﬁcamos
mais sensíveis. Pode saber que o seu pronunciamento,
as suas palavras deram aquela coisinha aqui na garganta – falamos que arrepiou – porque senti que veio
de dentro de V. Exª, veio do coração de V. Exª. Não foi
um agrado a mim. V. Exª colocou exatamente o que
está pensando dessa luta dos aposentados. E V. Exª
tem razão. Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem:
“Olha, mais uma demagogia do Paim! Vai quebrar o
País, vai quebrar a Previdência”. Agora, felizmente e
graças aos aposentados... Porque, se eles não fossem
para a frente e não ﬁzessem a pressão, esse acordo
não estaria brilhando não no ﬁm do túnel, mas na porta do túnel. Por isso, falo com muita tranquilidade que,
mesmo aqueles que, em certo momento, me ﬁzeram
críticas por essa luta, eu os entendo. Alguns, talvez
acreditando que não ia dar certo mesmo; outros, numa
rebeldia natural de achar que não deu certo. E, rebeldes, criticavam e atiravam em quem estava na frente.
Então, a todos eu quero deixar aqui um forte abraço,
muito carinhoso, respeitoso.
Quero deixar um abraço muito forte – eu não ia
falar no tema –, mas quero dar um abraço muito forte e
carinhoso no Ministro Mantega, que foi capa de jornal no
meu Estado. Foi capa o Ministro Mantega. E eu, diversas
vezes, Ministro Mantega, aqui neste plenário, talvez V. Exª
tenha sido o Ministro que mais defendi, porque sei que V.
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Exª é um Ministro sério, responsável e competente. Não
tem problema não. Foi capa no meu Estado. Diz que “o
projeto da Previdência do Paim vai quebrar o País. Se a
crise econômica dos Estados Unidos não quebrou, o projetinho de 5% quebra. Eu respondi de uma forma muito
elegante, Ministro, como respondo agora: sei que V. Exª
fez uma brincadeira e algum jornalista resolveu publicar.
É claro que não vou criticar o jornalista, mas eu entendo,
entendo tudo isso.
Mas eu disse uma vez aqui, Senador Wellington Salgado e Senador Mão Santa, que essa luta dos aposentados, dos pensionistas e dos idosos... Por isso eu sou autor
do Estatuto do Idoso, que o Presidente Lula sancionou,
não queriam que ele sancionasse na época, mas ele me
ligou e disse: “Paim, vou sancionar tal dia e tal hora” – e
sancionou. Eu quero dizer que essa luta está, como já disse
e repito, está no meu sangue, está na minha alma e está
no meu coração. Aí não adianta. Se está no sangue, está
na alma e está no coração, não tem como. Quem é que
vai conseguir fazer com que você retire essa luta de dentro
de você? Não tem como. Não tem como. É por isso que
fazemos, como o companheiro Olívio Dutra diz sempre no
Estado, o bom combate, a boa luta, respeitosa.
E quero deixar um abraço ao Ministro Mantega
e àqueles que, talvez, num primeiro momento, não
estavam entendendo como é que nós estávamos conduzindo esse debate.
O acordo ainda não está ﬁrmado, mas percebo
que há um brilho muito forte. Quando eu recebo um
documento da CNBB dizendo que essa luta é justa,
quando recebo documento de dezenas e dezenas de
Parlamentares da base do Governo dizendo “vá em
frente, a luta é justa”, quando eu recebo documentos,
Sr. Presidente, da Assembleia do Rio de Janeiro, da
Assembleia de Minas Gerais, da Assembleia da Paraíba, da Assembleia do meu Rio Grande, da Assembleia
do Espírito Santo, enﬁm, de tantos Estados, tantas
Câmaras de Vereadores, tantas moções de apoio, que
são milhares, e eu não tinha mais como lê-las aqui em
plenário, isso mostra que estávamos no caminho certo.
Eu diria mais, que estamos no caminho certo.
Por isso, eu quero só agradecer. E termino meu
pronunciamento só dizendo, Senador Mão Santa, que
considere também este pronunciamento como se na
íntegra eu tivesse lido. Na verdade, eu termino aqui,
Senador Mão Santa... Como eu recebo muita, muita
correspondência, este ano eu resolvi.... Porque eu coloco sempre um cartão de Natal na minha página. E este
ano eu deixo uma mensagem aos milhares, mais de
dez mil por semana, que eles entrem na minha página
e digam o que gostariam de dizer ao povo brasileiro no
dia do Natal. É claro que eu não poderei colocar todas.
Pegarei as frases que eu entender que mais passam
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uma mensagem ampla de solidariedade, de amor e de
carinho e eu vou deixar na minha página.
Então, envie uma frase dizendo o que você pensa
sobre o Natal. Ela vai compor o cartão de Natal deste
Senador. Já chegaram algumas centenas. É claro que
nós vamos fazer uma seleção e a frase mais destacada,
depois de autorizada, ela vai compor o meu cartão eletrônico e, também, aquele que mandarei para os gaúchos e gaúchas e todos os brasileiros que eu conseguir
alcançar, via a minha mala de correspondência.
Era isto, Senador Mão Santa. Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS.) – Pronunciamento sobre mensagem para cartão de Natal.)
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores.
Neste ano achei por bem fazer um cartão de Natal interativo. Explico: deixei uma mensagem em minha
página que diz o seguinte “Envie uma frase dizendo o
que você pensa sobre o Natal. Ela irá compor o cartão
de Natal do Senador Paulo Paim”.
Resolvi vir a Tribuna para divulgar o cartão e esclarecer sobre como isso funcionará.
Eu gostaria que as pessoas enviassem uma mensagem dizendo aquilo que esperam do Natal, dizendo
qual é o sentimento delas em relação a esta festa tão
importante, em que homenageamos um Aniversariante
que é muito amado por todos nós.
Nós recebemos algumas mensagens em que
as pessoas acabavam mandando cumprimentos para
mim pelo Natal e eu quero esclarecer que não é esse
o objetivo do cartão interativo...
... As mensagens devem mostrar a opinião das
pessoas sobre aquilo que o Natal signiﬁca para elas.
Entre as mensagens recebidas serão selecionadas
cinco delas, uma de cada região do Brasil e elas irão compor o cartão de Natal que ﬁcará na minha página.
Quero convidar a todos que me escutam nela TV
ou pelo rádio, a participar desse cartão interativo, pois
é mais uma forma de partilharmos um momento que
retrata uma simbologia universal.
Vamos colocar nossa opinião, numa frase curta,
sobre aquilo que o Natal fala ao nosso coração e vamos dividir isso com o Brasil inteiro.
Será uma alegria para eu contar com a sua participação. Desde já quero agradecer as mensagens já
recebidas e o carinho demonstrado em muitas delas.
Obrigado!
Era o que tinha a dizer,
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Prece Atendida – Jornal do comércio
Na sua luta pelo ﬁm do fator previdenciário, que
na prática reduz o valor da aposentadoria, o senador
Paulo Paim (PT) foi além de queixar-se ao bispo: conseguiu o apoio do bispo. O secretário-geral da CNBB,
dom Dimas Lara Barbosa, garantiu ao senador gaúcho o
apoio da entidade à sua luta e vai divulgar carta aberta
sobre o assunto. Ontem, a Comissão de Constituição
e Justiça aprovou o projeto de Paim.
Congresso em Foco
Aposentados provocam rebelião na base governista
79 deputados aliados apresentam requerimento
em favor da apreciação do projeto que vincula previdência ao salário mínimo.
Rodolfo Torres
Contrariando as orientações do governo, um
grupo de 79 aposentados da base aliada apresentou
nesta quarta-feira (18) requerimento para que o Projeto de Lei nº 1/2007, (que concede às aposentadorias
o mesmo reajuste do salário mínimo) seja incluído na
pauta da Câmara.
“Como representantes do povo brasileiro, não podemos ignorar as diversas caravanas que estiveram em
Brasília para acompanhar a votação da matéria e que
terminaram frustradas por falta de um acordo político.
Não podemos muito menos ignorar o pedido de milhares de aposentados que diariamente nos enviam emails
solicitando a votação do projeto”, aﬁrma o Deputado
Júlio Delgado (PSB – MG) em carta ao Presidente da
Câmara, Michel Temer (PMDB – SP). O parlamentar
subscreve o requerimento e a carta a Temer.
“Nosso trabalho e compromisso são para que o PL
nº 1/2007, seja votado ainda neste ano de 2009, tendo
em vista o considerarmos tão relevante para nosso País
quanto os projetos do pré-sal”, complementa.
A questão dos aposentados acabou se tornando um
embate entre governistas e oposicionistas. Enquanto o
governo sustenta que não é possível conceder o reajuste
aos aposentados – segundo o Ministério da Previdência,
a aprovação do reajuste causaria um impacto imediato
de R$6,8 bilhões nas contas da Previdência em 2009 –,
a oposição continuará obstruindo as votações no plenário
até que a projeto dos aposentados seja pautado.
Enquanto isso, aposentados foram impedidos de
entrar nas galerias da Câmara e de ter acesso ao Salão Verde da Casa. “Ontem dormiram nos corredores
centenas deles... Eles não vão arredar o pé”, destacou
há pouco na tribuna o Deputado Cleber Verde (PRB –
MA), presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos
Aposentados e Pensionistas, apelando aos líderes do
governo que pautem o PL nº 1/2007.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Paulo Paim, quis Deus eu estar presidindo
esta sessão, e quero relembrar. Foi por isto que eu
disse que este é um dos Senados mais importantes
da história da nossa República.
Senador Paulo Paim, começamos juntos na luta
pela valorização do trabalho. Rui Barbosa nos ensinou que a primazia tem que ser dada ao trabalho e
ao trabalhador. Ele vem antes, ele fez a riqueza. Nós
começamos juntos, Paulo Paim. O salário mínimo era
de US$70. O Governo e os Três Poderes; tínhamos
muita gente São Tomé. Foi uma vitória.
V. Exª traz esta cor jambo, moreno. V. Exª é o
nosso Barack Obama, cheio de esperança.
O Rio Grande do Sul, que encanta a todos nós,
Wellington Salgado, como a história de Minas e a história
do meu Piauí; mas a mais bela é a do Rio Grande do Sul,
quando eles, em Bento Gonçalves, ﬁzeram a Revolução
Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, dez anos. A Batalha
do Paim é maior do que a de Bento Gonçalves; ela foi
inspirada na coragem dos lanceiros negros. Foram os
negros. Eles foram àquela batalha sonhando com a liberdade dos escravos e o nascer da República. A do Paim
foi mais de dez anos, já é de vinte e quatro anos.
E aqui, agora, quis Deus que eu estivesse presidindo o Senado da República, a Casa dos pais da
pátria – Deus escreve certo por linhas tortas. V. Exª é o
Rui Barbosa moreno. Rui Barbosa passou trinta e dois
anos aqui, ainda hoje é fonte de inspiração. V. Exª tem
vinte e quatro anos. Não acredito! O Rio Grande do Sul
não pode faltar ao País. O País, os nossos velhinhos,
os nossos avós querem o Paulo Paim Senador da República. O Rio Grande do Sul não pode faltar ao Brasil,
que quer a sua volta, para completar 32 anos, como
Rui Barbosa. E foi justamente Rui Barbosa quem fez
essas leis todas para libertar os escravos. A Princesa
sancionou, como o nosso Presidente Luiz Inácio vai
sancionar, e o povo jogou ﬂores aqui. Então, Paulo Paim,
o povo gaúcho não pode faltar ao povo do Brasil.
Nunca faltou, e o povo do Brasil quer V. Exª neste
Senado, para então que se joguem ﬂores.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, são as nossas palavras, e eu agradeço a Deus
ter-me inspirado a ser Cirineu de V. Exª nesta campanha. Fui o Relator desses projetos, dessa lei boa e
justa, que engrandece o Congresso.
E, para terminar, ainda tem alguma coisa, Secretário Executivo João Pedro?
Então, eu estou em mãos aqui, Wellington Salgado, V. Exª que é mineiro. Aqui: “O ser humano em
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primeiro lugar”. É o meu Partido, está ouvindo, Paim?
Por isso, essa luta.
Wellington Salgado, e aqui o símbolo é o peixe. Além
de lembrar Cristo o peixe com o peixe, Cristo alimentava
seus companheiros famintos. É o símbolo, mas lembra
também Juscelino Kubitscheck: o peixe vivo. Este Partido nasceu em Minas, com Pedro Aleixo, um dos maiores
brasileiros, que a sua dignidade foi tão grande que hoje,
estão dizendo aí, descobriram que se esquartejava gente
na ditadura. Pedro Aleixo, o fundador deste Partido, não
assumiu a Presidência da República porque se recusou
a assinar os atos institucionais.
Então, este Partido é de origem mineira, libertas
quae sera tamem , e está aqui: “O ser humano em
primeiro lugar”.
Eu acabo de receber informativo do Partido Social Cristão:
“Mão Santa assume a presidência do
PSC no Piauí”;
“Marcondes Gadelha assume a presidência do PSC na Paraíba”;
“Regis de Oliveira diz que a “cadeia precisa regenerar o preso”;
“Incentivo salarial para manter policiais
na Amazônia” – Deputado Silas Câmara;
“Caravana do PSC no DF eleva para mais
de 5 mil novas ﬁliações” [sob o comando de
Joaquim Roriz];
“Hugo Leal [o nosso Líder] diz que ninguém está entendendo o regime de partilha
do pré-sal”;
“Zequinha Marinho critica política ambiental que exclui homem do campo”;
“BR-235 terá aspecto moderno com terceira via” – é o Deputado Eduardo Amorim, do
PSC de Sergipe;
“Felipe Pereira convoca SuperVia para
prestar esclarecimentos”.
Felipe Pereira é o Deputado Federal mais novo.
Ele é do Rio de Janeiro e é ﬁlho do nosso vice-Presidente, o Pastor Everaldo.
E mais:
“Takayama é o relator de acordo entre
Brasil e Vietnã na Comissão de Relações Exteriores”;
“Proteção legal à vegetação nas áreas mais sensíveis”. É o Deputado Carlos Alberto.
Então, esse é o Partido Social Cristão que eu represento no Senado, que colocou o ser humano em primeiro
lugar. Este Partido é o que mais cresce no Brasil.
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O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG. Sem revisão do orador.) – Senador Mão
Santa, V. Exª sabe que sou peemedebista, pelo meu Partido
já passei por algumas situações difíceis no Senado, acreditando, inclusive, nos membros do meu Partido. Agora, eu
nunca vi duas burrices tão grandes do meu Partido quanto
deixar V. Exª sair do meu Partido e deixar o ex-Senador,
ex-Governador Roriz sair do meu Partido. É impressionante a grande burrice que o meu Partido conseguiu fazer.
Não tem outra explicação, chama-se burrice e, se puder,
escreve-se com todas as letras maiúsculas.
V. Exª é um símbolo do nosso Partido, história do
PMDB. O PSC está de parabéns por ter recolhido dois
grandes políticos nacionais: V. Exª e o ex-Governador
e Senador Roriz.
Meu Partido não podia, nunca, ter deixado os
senhores saírem do nosso Partido – nunca, nunca –
porque sempre foram referência dentro dele. Agora, por
questões, jogo político no Estado no Piauí, jogo político no Distrito Federal, acabam perdendo dois grandes
peemedebistas para outro Partido, que é o PSC, que
acabou acolhendo-os corretamente.
Parabéns ao PSC por ter dois grandes políticos
de enorme respeito e que ﬁzeram história neste País
até hoje, e ainda vão fazer mais!
Mas, se eu pudesse, eu escreveria BURRICE,
todas as letras maiúsculas, duas vezes: uma vez para
a saída de V. Exª e BURRICE, de novo em letras maiúsculas, para a saída do Roriz. Esse é o tipo de coisa
que não poderia acontecer jamais no meu Partido, pelo
qual eu luto e no qual espero morrer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nós agradecemos a história que tivemos no PMDB.
E também a grandeza que vem de Minas. Ninguém
maior, no PMDB, do que Juscelino Kubitschek, do que
Tancredo Neves, que V. Exª representa com inteligência e grandeza.
Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPUBLICA
– Nº 240, de 2009 (nº 919/2009, na origem), de 11 do corrente, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei nº 45, de 2009-CN, que abre
ao Orçamento da Seguridade Social da Unido,
em favor dos Ministérios da Previdência Social e
do Desenvolvimento Social e Combate a Fome,
crédito suplementar no valor global de novecentos e dezenove milhões, oitocentos e quarenta e
cinco mil, setecentos e onze reais, para reforço
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de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente, sancionado e transformado na Lei nº
12.088, de 11 de novembro de 2009;
– Nº 241, de 2009 (nº 920/2009, na origem), de 11 do corrente, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2009 (nº
6.630/2006, na Casa de origem, do Deputado
Maurício Rands), que proíbe que uma mesma
pessoa ocupe duas vagas simultaneamente
em instituições públicas de ensino superior,
sancionado e transformado na Lei nº 12.089,
de 11 de novembro de 2009;
– Nº 242, de 2009 (nº 921/2009, na origem), de 11 do corrente, restituindo autógrafos
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 n° 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 superior e de pesquisa mantidas pelo
Poder Público e organismos internacionais com
os quais o Brasil tenha acordos de cooperação
técnica, sancionado e transformado na Lei n°
12.090, de 11 de novembro de 2009;
– N° 243, de 2009 (nº 922/2009, na origem), de 11 do corrente, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2009
(n° 821/2007, na Casa de origem, do Deputado Clodovil Hernandes), que acrescenta inciso
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VII ao § 2° do art. 81 da Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, para incluir o nome dos dubladores nos créditos das obras audiovisuais,
sancionado e transformado na Lei n° 12.091,
de 11 de novembro de 2009;
– N° 245, de 2009 (n° 925/2009, na origem), de 16 do corrente, restituindo autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara n° 203, de 2008 (n°
2.981/2008, na Casa de origem, do Deputado
Arnaldo Jardim), que institui o Dia Nacional do
Cerimonialista, sancionado e transformado na
Lei n° 12.092, de 16 de novembro de 2009; e
– N° 246, de 2009 (n° 926/2009, na origem),
de 16 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei da Câmara n° 161, de 2009 (n° 3.954/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dispõe sobre a criação de cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, destinados ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
sancionado e transformado na Lei n° 12.093, de
16 de novembro de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Será encaminhado à Câmara dos Deputados um
exemplar de autógrafo de cada um dos projetos sancionados.
Os processados vão ao Arquivo.
Sobre a mesa mensagem que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A Presidência recebeu a Mensagem nº 244, de
2009 (nº 918/2009, na origem), de 11 do corrente, pela
qual o Presidente da República propõe a retiﬁcação
da Resolução nº 26, de 2009, do Senado Federal, que
autorizou a contratação de operação de crédito externo entre a República Federativa do Brasil e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento –
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BIRD, no valor de até duzentos e trinta e cinco milhões
de dólares dos Estados Unidos da América, cujos recursos destinaram-se a ﬁnanciar parcialmente o Projeto de Investimentos para a Qualiﬁcação do Sistema
Único de Saúde – QualiSUS (Fase I).
A matéria, apensada ao processado da Resolução nº 26, de 2009, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
É a seguinte a Mensagem recebida:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, ofício de Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão que passo a ler.
É lido o seguinte:
OFÍCIO DO MINISTRO DE ESTADO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Nº 499/2009, de 16 novembro último, encaminhando informações em resposta ao Requerimento
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nº 1.018, de 2009, de iniciativa da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – As
informações encontram-se à disposição do requerente
na Secretaria-Geral da Mesa.
Sobre a mesa, projeto de resolução que passo
a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo
de cinco dias úteis, perante a Mesa, para recebimento
de emendas ao Projeto de Resolução nº 74, de 2009,
que acaba de ser lido, nos termos do art. 235, II, “a”,
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 194/09-GLPSDB
Brasília, 18 de novembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador CÍCERO LUCENA para integrar, como suplente, a Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, em vaga destinada ao
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência designa o Senador Cícero Lucena para
integrar, como suplente, a Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, nos termos do expediente encaminhado pela liderança do Partido da Social Democracia Brasileira.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 195/09 – GLPSDB
Brasília, 18 de novembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senhora MARISA SERRANO para integrar, como suplente, a Comissão de Assuntos Sociais, em vaga destinada ao PSDB
– Partido da Social Democracia Brasileira.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arhur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência designa a Senadora Marisa Serrano para
integrar, como suplente, a Comissão de Assuntos Sociais, nos termos do expediente encaminhado pela liderança do Partido da Social Democracia Brasileira.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 75/09 – LPDT
Brasília, 18 de novembro de 2009
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência
que foi designado o Senhor Acir Gurgacz, para integrar, como titular, a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima e consideração. – Senador Osmar
Dias, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência designa o Senador Acir Gurgacz para
integrar, como titular, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, nos termos
do expediente encaminhado pela liderança do Partido
Democrático Trabalhista.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 76/09 – LPDT
Brasília, 18 de novembro de 2009
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência
que foi designada a Senadora Patrícia Saboya, para
integrar, como suplente, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protesto
de elevada estima e consideração. – Senador Osmar
Dias, Líder do PDT.
Ofício nº 77/09 – LPDT
Brasília, 18 novembro de 2009
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência
que foi designada a Senadora Patrícia Saboya, para
integrar, como titular, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protesto
de elevada estima e consideração. – Senador Osmar
Dias, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência designa a Senadora Patrícia Saboya para
integrar, como suplente, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, e, como titular, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nos termos dos
expedientes encaminhados pela liderança do Partido
Democrático Trabalhista.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 79/09 – LPDT
Brasília, 18 novembro de 2009
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que foi designado o Senador Acir Gurgacz, para
integrar como titular a Comissão de Infraestrutura,
passando o Senador João Durval a integrar a mesma
como suplente, em substituição a este Senador que
subscreve.
Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protesto
de elevada estima e consideração. – Senador Osmar
Dias, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Flexa Ribeiro, Romero
Jucá e Renato Casagrande 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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo intitulado, “O enredo possível da
crise”, publicado pelo jornal Folha de S. Paulo em sua
edição de 26 de agosto de 2009.
O artigo do jornalista Clóvis Rossi, especula sobre
a crise que envolve a Receita federal, com a demissão
voluntaria de diretorias. Rossi levanta a suspeita que
a ﬁscalização desenvolvida contra os grandes contribuintes envolvia também quem mais pode contribuir
com os partidos políticos. “Logo apertá-los signiﬁca
reduzir o ﬂuxo para o pleito de 2010. De certa forma,
a Petrobras, o protótipo do “grande contribuinte”, recorreu à engenharia tributária no episódio que, parece,
levou à demissão de Lina Vieira. Como se viu nesse
caso, na própria Receita houve duas interpretações
opostas para a manobra da Petrobras. É razoável
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supor que qualquer empresa esteja sujeita a ter sua
“engenharia” desmantelada pelo ﬁsco. Por extensão,
encolheria sua disposição para contribuir com partidos
políticos, especialmente os que estão no poder. É um
enredo razoável para a crise na Receita, mas pode
não ser o único.”
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como segundo assunto gostaria de registrar a matéria intitulada, “‘Estado’ entra com novo recurso”, publicada pelo
jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 22 de
agosto de 2009.
A matéria destaca que o jornal O estado de São
Paulo ingressou com nova exceção de suspeição do
desembargador Dácio Vieira, do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, que impôs censura ao jornal.
Como terceiro assunto, gostaria de registrar a
matéria intitulada, “Um programa atrasado”, publicada
pelo jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 08
de setembro de 2009.
A matéria destaca que passados cinco meses do
lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida, lançado em março pelo presidente Lula, a promessa de
construir um milhão de casa para famílias com renda
de até 10 salários mínimos por mês, ﬁcou reduzida para
apenas 36 mil casas. Segundo a matéria até agora, o
que se vê é que o programa serviu muito mais como
peça publicitária da campanha eleitoral em que o governo já há algum tempo se empenha, do que para
atender à demanda de moradias populares.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste pronunciamento, para que passem a constar dos Anais
do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Rebelião se alastra pelo
País; 20 saem em SP”, publicada pelo jornal O Estado
de S. Paulo, de 26 de agosto de 2009.
A matéria destaca que a crise na Receita Federal
provocou uma rebelião em massa na direção do órgão
em São Paulo. Três superintendentes adjuntos, doze
delegados, dois inspetores de alfândega e três chefes
de departamento pediram exoneração de seus cargos
ao secretário Otacílio Cartaxo.
Como segundo assunto, gostaria de registrar a
matéria intitulada “Mais um ‘estudo’ do IPEA”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo de 31 de agosto
de 2009.
A matéria destaca que agindo acintosamente
como integrante da campanha presidencial da ministra chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) voltou a publicar um “Comunicado da Presidência” concebido para
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alimentar os discursos da candidata governista ao
pleito de 2010.
Como terceiro assunto, gostaria de registrar a
matéria intitulada “Contas públicas tem o pior resultado
para o mês de julho em oito anos”, publicada pelo jornal
O Estado de S. Paulo de 28 de agosto de 2009.
A matéria destaca que o superávit primário do
setor público ﬁcou em R$3,18 bilhões; no acumulado
do ano, queda é de 58% em relação a 2008.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste pronunciamento, para que passem a constar dos Anais
do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, completados dois anos, o Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade já foi capaz de mostrar à sociedade brasileira que é possível
avançar diante dos desaﬁos que motivaram sua criação. A Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, instituiu
essa autarquia federal, vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente, tornando-a relevante instituição dentro do
Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama).
Suas ﬁnalidades essenciais correspondem à execução da política nacional de unidades de conservação
da natureza; ao fomento e execução de programas de
pesquisa, voltados à proteção da biodiversidade; e,
ainda, à educação ambiental.
Ao se concentrar, em particular, no cuidado com
as Unidades de Conservação e na realização de pesquisas, o Instituto Chico Mendes vem sendo capaz
de conceder real prioridade à consecução desses
objetivos.
As Senhoras e os Senhores Senadores devem
recordar-se das discussões que foram suscitadas pela
proposta de criação daquela autarquia, implicando o
redimensionamento e reestruturação do Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis .
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Os dados que temos em mãos e as tendências
futuras que já se revelam com nitidez mostram o acerto
da concepção que presidiu ao redesenho do Ibama e
à criação do Instituto Chico Mendes. O Ibama pôde,
desde então, com sua estrutura enxugada, concentrarse nas atividades de licenciamento e de ﬁscalização
das ações que potencialmente afetam a conservação
do meio-ambiente, bem como na adoção e execução
de medidas que visam promover o desenvolvimento
sustentável do País.
O Instituto Chico Mendes, por sua vez, vem implantando signiﬁcativas mudanças no quadro geral das
Unidades de Conservação federais. Apenas em 2008,
de acordo com o correspondente Relatório de Gestão
da autarquia, foram criadas sete novas Unidades de
Conservação, sendo elas uma Floresta Nacional e
uma Área de Proteção Ambiental, dois Parques Nacionais e três Reservas Extrativistas. Juntamente com
a ampliação do Parque Nacional Serra dos Órgãos,
tivemos, então, mais de 5 milhões e 600 mil hectares
incorporados às Unidades de Conservação federais.
Deve ser destacada ainda a adesão da sociedade com
a criação de 38 novas Reservas Particulares do Patrimônio Nacional, somando 24 mil hectares.
Com cerca de 300 Unidades de Conservação federais instituídas legalmente no País até 2008, alcan-
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çamos uma área superior aos 77 milhões de hectares,
que corresponde a 8,2% do território nacional. Não há
dúvida de que a responsabilidade de cuidar bem da
conservação e gestão de toda essa área, com todas
suas implicações sociais, ecológicas, econômicas,
jurídicas e outras, já é tarefa considerável para uma
autarquia federal.
O Instituto Chico Mendes vem dela se desincumbindo com notável eﬁciência. No ano passado, foi
possível instituir 22 conselhos para gestão participativa
das Unidades de Conservação, sendo treze deles de
natureza consultiva e nove, que se referem a Reservas
Extrativistas, de caráter deliberativo.
Ademais, foram concluídos, também por mecanismos com participação da sociedade, doze planos
de manejo, dos quais um se refere a Área de Proteção
Ambiental (APA), três a Estações Ecológicas, seis a
Parques Nacionais e dois a Reservas Biológicas.
Tendo em vista o fato de que, no presente momento, cerca de dois terços das Unidades de Conservação não dispõem desse fundamental instrumento
normativo, o Instituto Chico Mendes resolveu concentrar
esforços nessa atividade. A crescente experiência assim adquirida já se faz notar, sendo prevista, conforme
notícia recente vinculada pela imprensa, a conclusão
de vinte planos de manejo no corrente ano e de mais
78 apenas no primeiro semestre de 2010!
São contabilizados, ainda, importantes avanços
e realizações nas atividades de fortalecimento das
comunidades tradicionais, que ocupam, ocupavam
ou estão vinculadas às unidades conservadas, bem
como ao desenvolvimento da produção e do uso sustentável de seus recursos, incluindo os programas de
visitação pelo público.
Foram desenvolvidas, igualmente, signiﬁcativas
ações para a regularização fundiária de áreas de diversas unidades. Também aqui, se espera um grande
avanço para os próximos meses, desta feita graças à
publicação da Instrução Normativa n° 2, de setembro
último, que estabelece procedimentos para a indenização de benfeitorias e desapropriação de imóveis rurais
situados nas áreas federais protegidas. A nova norma
vai permitir a resolução de mais de mil processos sobrestados, já estando previstos recursos da ordem R$
68 milhões para as correspondentes indenizações.
No que se refere à proteção e ﬁscalização das
Unidades de Conservação, Senhor Presidente, buscouse promover uma mudança de modelo, compreendendo
o aumento da presença institucional juntamente com
a valorização das equipes ﬁscalizadoras locais, sendo
concedida maior autonomia às unidades. Já no segundo semestre de 2008, foram realizadas 31 operações
de ﬁscalização em unidades localizadas em todas as
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regiões do País, em parceria com agentes externos,
tais como o Ibama, órgãos estaduais do meio ambiente
e diversas unidades policiais.
O fundamental setor de Pesquisa e Monitoramento
da biodiversidade passou, em 2008, por um processo
de avaliação e estudo, envolvendo a identiﬁcação das
demandas de pesquisa em doze unidades do bioma
marinho-costeiro e nove unidades do bioma Caatinga,
juntamente com o levantamento de dados, obtidos em
2007, referentes aos biomas Cerrado e Pantanal. Os
quinze centros especializados em áreas com aves silvestres, predadores naturais, recursos pesqueiros e
diversas outras vêm desenvolvendo intensa atividade
de pesquisa. Os resultados obtidos pelas pesquisas
do Instituto Chico Mendes podem ser aferidos pela
apresentação de trabalhos cientíﬁcos no VI Congresso
Brasileiro de Unidades de Conservação, realizado em
setembro de 2008 em Curitiba. A contribuição da nova
autarquia, realizada por mais de 30 de seus analistas,
individualmente ou em grupo, consistiu em uma das
mais expressivas ao evento.
Apresento meus entusiásticos parabéns a toda
equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, representada na pessoa de seu Presidente Rômulo Barreto Melo, por todo o trabalho que
vêm desenvolvendo em prol da conservação de nosso
precioso meio-ambiente!
Muito obrigado!
O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) –
POSIÇÃO DO BRASIL É UM AVANÇO
PARA O MUNDO
Discurso proferido Senador Renato
Casagrande (PSB/ES) na sessão do dia...
Senhoras senadoras, Senhores senadores.
Estamos vivendo a frustração diante da decisão
de alguns países como Estados Unidos, China, Japão,
Rússia, México, Austrália e Indonésia de descartarem
a possibilidade de assinarem um acordo climático internacional na reunião da COP 15, Conferência das
Partes da Convenção da ONU sobre a Mudança do
Clima, que será realizada no próximo mês, em Copenhague, na Dinamarca.
Durante a COP 15, 192 países iriam tratar da
renovação das metas traçadas no Protocolo de Kyoto
em relação a emissão de gases que provocam o efeito
estufa. No entanto, as nações mais responsáveis pela
poluição mundial já aﬁrmaram que não ha como selar
um acordo legalmente vinculante. Fala-se agora em
um tratado politicamente vinculante, o que representa
apenas a preparação para um acordo futuro, no ﬁnal de
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2010. Os governos alegam que não ha tempo hábil ate
dezembro para cada nação deﬁnir uma posição.
Ora, esta desculpa não e convincente, uma vez
que em 2007, durante a conferência de Bali, na Indonésia, foi deﬁnido que 2009 seria a prazo legal para a
renovação das metas do Protocolo de Kyoto. Portanto, todos os governos já tinham conhecimento de que
necessitariam rever os percentuais de emissão de gás
carbônico e outros.
Na verdade, o principal impasse se deve aos Estados Unidos, que ainda não votaram sua política nacional sabre mudanças climáticas. Isso tem provocado a
atraso na deﬁnição dos demais países que participarão
da COP 15 porque muitos tomarão uma postura com
base na política adotada pelo governo americana. Por
isso quase ninguém falou sobre metas.
Neste ponto, o Brasil tem adotado ações de vanguarda, pois já anunciou que pretende diminuir de
36,1% a 38,9% a liberação de dióxido de carbono ate
a ano de 2020. Esta e urna “ação voluntária do governo”, e não um percentual obrigatório. Entretanto, já é
um avanço no que diz respeito ao contexto mundial.
Agora, nos resta analisar os detalhes desta política
de redução, como os ﬁnanciamentos que permitam a
implantação do compromisso assumido.
Somos um país em desenvolvimento e, segundo
o Protocolo de Kyoto, não precisamos nos comprometer a efetuar cortes na liberação de poluentes. O Brasil
poderia ter se acomodado com isso, pois não temos
que pagar por quem já poluiu bastante. No entanto, a
decisão de levar esta proposta a Copenhague coloca
o Brasil como protagonista porque estamos dizendo
ao mundo que é preciso cuidar do planeta, independente de nossa situação econômica e nível de desenvolvimento.
O comportamento do Brasil ganhou força com o
apoio da França. Em reunião com o Presidente Lula
neste ﬁm de semana, o Presidente Nicolas Sarkosy
aﬁrmou que vai defender as mesmas ideias que o Brasil
em Copenhague. Desta forma, Brasil e França dirão ao
mundo que os países ricos devem reduzir em 80% a
emissão de gases até 2050. Enquanto isso, os países
em desenvolvimento precisarão diminuir as emissões
em até 39% do que emitiriam até 2020 se nada fosse
feito e 80% no desmatamento das ﬂorestas.
Lamento muito que China e Estados Unidos tenham optado por não fechar um acordo para ser levado
à COP 15 e lamento ainda mais o esvaziamento da
conferência sobre a mudança do clima. Houve irresponsabilidade e descaso de alguns governos em relação ao tema. Estamos presenciando muitas alterações
do clima e isso não pode ser desprezado. De um lado
temos o derretimento das calotas polares. De outro,
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enchentes, maremotos, terremotos, ondas de calor
muito forte, além de tsunamis e a extinção de ﬂora e
fauna. O planeta está respondendo à má conduta do
homem e é preciso rever estas ações antes que não
haja mais tempo.
Aproveito o discurso para fazer o registro de uma
boa notícia: a queda do desmatamento na Amazônia
em 7.008 quilômetros quadrados entre agosto de 2008
e julho de 2009. Segundo um relatório divulgado pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais na última
semana, trata-se do menor nível de desmatamento
dos últimos 21 anos. Isto representa uma redução
de 45,2% na comparação com o período anterior. É
claro que a crise econômica do ano passado também
contribuiu com este desempenho, mas as ações do
Governo foram fundamentais para chegarmos a este
ponto. Defendo, inclusive, que o programa de combate
ao desmatamento da Amazônia tenha sua aplicação
ampliada para todos os biomas do Brasil.
Com tudo isso, quero destacar que é possível fazer diferente, poluindo menos e nos desenvolvermos
de maneira sustentável.
Era o que tinha dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da pauta da sessão deliberativa ordinária
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 17, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 468, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 17, de 2009, que dispõe
sobre a transferência de depósitos judiciais e
extrajudiciais de tributos e contribuições federais para a Caixa Econômica Federal; e altera
a Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998
(proveniente da Medida Provisória nº
468, de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia
29.10.2009)
Relator revisor: Senador Roberto Cavalcanti
(Sobrestando a pauta a partir de:
15.10.2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 07.02.2010
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2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, tendo
como primeiro signatário o Senador Gim Argello,
que altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição
Federal, para transferir da União para o Distrito
Federal as atribuições de organizar e manter a
Defensoria Pública do Distrito Federal.
Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
3
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.
4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
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54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008
(nº 138/2003, na Câmara dos Deputados,
tendo como primeiro signatário o Deputado
Sandes Júnior), que altera a denominação do
Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre
a proteção dos direitos econômicos, sociais e
culturais da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, que apresenta.
8
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
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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.
9
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.
10
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.
11
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.
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EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI
DO SENADO Nº 498, DE 2003
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
498, de 2003 (nº 4.647/2004, naquela Casa),
da Senadora Serys Slhessarenko, que altera o
art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, de modo a deﬁnir critérios
para a revalidação de diplomas expedidos por
universidades estrangeiras.
Parecer sob nº 1.758, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator
ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi, favorável às
Emendas nºs 1 e 3 e contrário à Emenda nº 2.
13
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2005 (nº 7.087/2006, naquela
Casa), de autoria do Senador Antonio Carlos
Valadares, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios.
Parecer favorável, sob nº 2.007, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na
Casa de origem, do Deputado Jaques Wagner), que dispõe sobre a construção de muro
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e
curvas perigosas em rodovias federais.
Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003;
e 694, de 2009, das Comissões
– de Serviços de Infra-Estrutura, Relatora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta,
com voto contrário vencido do Senador Leomar Quintanilha; e
– de Assuntos Econômicos (em audiência, nos termos do Requerimento nº 269, de
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora
Serys Slhessarenko, solicitando informações
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ao Ministério dos Transportes para instruir a
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador
Osmar Dias, favorável, nos termos das Emendas nºs 2 e 3-CAE, que apresenta.
15
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.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na
Casa de origem, do Deputado Carlito Merss),
que proíbe a utilização do jateamento de areia
a seco, determina prazo para mudança tecnológica nas empresas que utilizam este procedimento e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 244, de 2003; e 1.672,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Juvêncio da Fonseca, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que
oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do art. 101, II, d,
do Regimento Interno), Relator ad hoc:
Senador Valter Pereira, favorável, nos termos
doSubstitutivo apresentado pela Comissão de
Assuntos Sociais e que passa a ser denominado de Emenda nº 1-CAS/CCJ (Substitutivo).
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000,
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wanderval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fe-
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vereiro de 1998, para incluir, na categoria de
intérpretes ou executantes, os dubladores.
Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 1,
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos
Valadares, favorável; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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.
19
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).
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20
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.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 71, de 2006 (nº 1.355/2003,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação ao § 1º
do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro
de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais (confere legitimidade
ativa perante os Juizados Especiais Cíveis às
Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público – OSCIP e às Sociedades de Crédito
ao Microemprendedor – SCM).
Parecer favorável, sob nº 1.879, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora ad hoc: Senador Marco Maciel.
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),
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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,
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
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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 127, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 127, de 2007 (nº 7.258/2006,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera a Lei nº 7.565, de 19
de dezembro de 1986, – Código Brasileiro de
Aeronáutica, para deﬁnir a abrangência da
franquia de bagagem.
Pareceres sob nºs 1.660 e 1.661, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável; e
– de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc:
Senador Francisco Dornelles, pela rejeição.
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30
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.
31
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.
32
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.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, na
Casa de origem, do Deputado Magela), que revoga o art. 508 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943 (revoga o artigo que permite a
rescisão de contrato de trabalho, por justa causa,
do empregado bancário inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
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34
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.
35
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.
36
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.
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (nº 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
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38
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.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 138, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 138, de 2008 (nº 706/2007, na Casa
de origem, do Deputado Magela), que altera o art.
65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
dispondo sobre a proibição de comercialização de
tintas em embalagens do tipo aerossol a menores
de dezoito anos, e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.882 e 1.883, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Marina Silva, favorável; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator ad
hoc: Senador Cícero Lucena, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CMA, que apresenta.
40
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,
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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.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris),
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos
idosos pelo menos três por cento das unidades
residenciais em programas habitacionais públicos
ou subsidiados com recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim,
favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 151, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 151, de 2008 (nº 1.000/2007,
na Casa de origem, do Deputado Uldurico Pinto), que acrescenta § 6º ao art. 7º da Lei nº
11.096, de 13 de janeiro de 2005, que institui
o Programa Universidade para Todos – Prouni,
regula a atuação de entidades beneﬁcentes de
assistência social no ensino superior; e altera
a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá
outras providências (permite ao estudante beneﬁciário do Prouni solicitar transferência para
outra instituição participante do Programa).
Parecer sob nº 1.875, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator
ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
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de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
44
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.
45
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).
46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
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47
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.
48
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 1990 (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.
49
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.
50
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.
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51
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.
52
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,
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 293, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 293, de 2001, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito – Futebol, que
regulamenta a atividade relacionada com o futebol
praticado por proﬁssionais, estabelece normas
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orgânicas especíﬁcas para a prática e administração transparente das ligas e entidades e para
a responsabilidade de seus administradores.
Pareceres sob nºs 2.017 e 2.018, de 2009
(em audiência, nos termos do Requerimento
nº 105, de 2002), das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora ad hoc: Senadora Serys
Slhessarenko, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ, que apresenta;
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Alvaro Dias, favorável ao Projeto
e à Emenda nº 1-CCJ/CE.
55
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.
56
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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57
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.
58
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.
59
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
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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.
60
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.
61
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.
62
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2009
Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2009,
de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito – Pedoﬁlia, que altera os arts. 286 e 287 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), com a ﬁnalidade de agravar a
pena dos delitos de incitação e de apologia de
crime quando este for punido com reclusão.
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Parecer sob nº 1.880, de 2009, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad
hoc”: Senador Francisco Dornelles, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
63
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.
64
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.
65
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.
66
REQUERIMENTO Nº 356, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 356, de 2007, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando que
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seja encaminhado ao Ministro de Estado das
Relações Exteriores voto de conclamação para
que lance nos fóruns internacionais, principalmente na Organização das Nações Unidas, a
proposta de realização da III Conferência Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a
“RIO + 20”, em 2012, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, deﬂagrando desde já as necessárias negociações para os compromissos
a serem ali ﬁrmados.
Parecer favorável, sob nº 2.071, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
67
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).
68
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)
69
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).
70
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
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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 1.239, 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.
72
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.
73
REQUERIMENTO Nº 1.278, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.278, de 2009, do Senador Jefferson
Praia, solicitando voto de aplauso à iniciativa
adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná (TCE/PR) ao adotar normativamente
a obrigatoriedade de encaminhamento, pelos
jurisdicionados, de informações sobre projeto
básico das obras públicas segundo os padrões
técnicos ﬁxados pela Orientação Técnica OTIBR-01, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).
Parecer favorável, sob nº 2.086, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.
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74
REQUERIMENTO Nº 1.279, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.278, de 2009, do Senador Jefferson
Praia, solicitando voto de aplauso à iniciativa
adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná (TCE/PR) ao adotar normativamente
a obrigatoriedade de encaminhamento, pelos
jurisdicionados, de informações sobre projeto
básico das obras públicas segundo os padrões
técnicos ﬁxados pela Orientação Técnica OTIBR-01, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).
Parecer favorável, sob nº 2.086, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.
75
REQUERIMENTO Nº 1.365, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.365, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 158, de 2002; 201, de
2003; e 475, de 2007, por regularem a mesma
matéria (alteração do Código Florestal).
76
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.371, de 2009, do Senador Aloizio
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 131, de 2001, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cria o Serviço Social da
Saúde – Sess e o Serviço Nacional de Aprendizagem da Saúde – Senass).
77
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.443, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2009, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 80, de 2006;
340, de 2007; e 375, de 2008, a ﬁm de que
tenha tramitação autônoma (dedução do Imposto de Renda de despesas com pagamento
de pedágio em rodovia federal).
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78
REQUERIMENTO Nº 1.450, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.450, de 2009, do Senador Antonio Carlos
Júnior, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2009, ao
Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2006, que
já se encontra apensado aos Projetos de Lei do
Senado nºs 294, de 2004; 219, de 2005; 353,
de 2007, e 368, de 2008, por versarem sobre
matéria correlata (dispõem sobre as programações da Voz do Brasil e das convocações de
rede obrigatória gratuita de radiodifusão).
79
REQUERIMENTO Nº 1.452, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.452, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2009, e do Projeto de
Lei do Senado nº 149, de 2009; com o Projeto
de Lei da Câmara nº 19, de 2004, que já se encontra apensado aos Projetos de Lei da Câmara
nºs 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, 202, 253, 280 e 426, de 2008, por
regularem a mesma matéria (alteram dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro).
80
REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.217, de 2009, de autoria do Senador
Valter Pereira, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei da Câmara nºs 49, de
2003; e 86, de 2004, e dos Projetos de Lei do
Senado nºs 115 e 134, de 2005; 223 e 285,
de 2006; e 558, de 2007; e a tramitação conjunta, dividida em dois blocos, por aﬁnidade ,
das seguintes matérias:
– Projetos de Lei do Senado nºs 410, de
2003; e 224, de 2004 (gratuidade no transporte
coletivo para idosos); e
– Projetos de Lei do Senado nºs 249, de
2004; e 135, de 2008 (isenções ﬁscais para
doações a instituições ﬁlantrópicas e pensão
alimentícia).
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A matéria constou da Ordem do Dia da
última sessão deliberativa, quando deixou de
ser apreciada.
Votação do Requerimento, em turno único.
As Senhoras e os Senhores Senadores
que o aprovam permaneçam como se encontram.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 410,
de 2003 e 224, passam a tramitar em conjunto,
retomam seu caráter terminativo, e vão às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
de Assuntos Sociais e, nos termos do art. 49, I
do Regimento Interno, à de Direitos Humanos
e Legislação Participativa.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 249,
de 2004; e 135, de 2008, passam a tramitar
em conjunto, retomam seu caráter terminativo,
e vão às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e, nos termos do art. 49, I do Regimento Interno, à de Assuntos Econômicos.
As demais matérias passam a tramitar
autonomamente e seguem os seguintes despachos:
– O Projeto de Lei da Câmara nº 49, de
2003, vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Sociais;
– O Projeto de Lei da Câmara nº 86,
de 2004, vai às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; e de Direitos Humanos e
Legislação Participativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 115,
de 2005; e 223, de 2006, voltam à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa;
– O Projeto de Lei do Senado nº 134, de
2005, já apreciado pela Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, vai, nos
termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à
de Constituição, Justiça e Cidadania;
– O Projeto de Lei do Senado nº 285,
de 2006, vai às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; de Direitos Humanos e
Legislação Participativa e, nos termos do art.
49, I, do Regimento Interno, à de Educação,
Cultura e Esporte; e
– O Projeto de Lei do Senado nº 558, de
2007, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, nos termos do art. 49, I, do
Regimento Interno, à de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
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REQUERIMENTO Nº 1.473, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.473, de 2009, do Senador João Vicente
Claudino, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 143, de 2009, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(altera a Lei dos Cartórios para dispor sobre
infrações cometidas por Tabeliães de Notas).
82
REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.474, de 2009, do Senador Alvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009, com
o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004,
por regularem a mesma matéria (regulamentar a participação de Torcidas Organizadas em
competições esportivas).
83
REQUERIMENTO Nº 1.489, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.489, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, solicitando o
sobrestamento do estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de 2009, até que tenham sido sanadas irregularidades na documentação apresentada e
analisada com base na Resolução nº 3, de 2009, do
Senado Federal.
84
REQUERIMENTO Nº 1.490, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.490, de 2009 , da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, solicitando o sobrestamento do
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº
181, de 2009, até que tenham sido sanadas
irregularidades na documentação apresentada
e analisada com base na Resolução nº 3, de
2009, do Senado Federal.
85
REQUERIMENTO Nº 1.491, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.491, de 2009 , da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, solicitando o sobrestamento do
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estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº
192, de 2009, até que tenham sido sanadas
irregularidades na documentação apresentada
e analisada com base na Resolução nº 3, de
2009, do Senado Federal.
86
REQUERIMENTO Nº 1.514, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.514, de 2009, da Comissão de Relações
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Exteriores e Defesa Nacional, solicitando voto de
louvor ao Governador José Serra pela iniciativa
da quebra das patentes de medicamentos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada esta sessão de 18 de novembro de
2009, iniciada às 14 horas.
Está encerrada a sessão do Senado da República do Brasil.
(Levanta-se a sessão às 21 hora e 19
minutos.)
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Ata da 215ª Sessão, Especial
em 19 de novembro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 5 minutos e encerra-se às 13 hoas e 40 minutos.)

Então, Senador Mão Santa, está tudo combinado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a homenagear o Dia Nacional da Consciência Negra e o dia
de Zumbi dos Palmares, nos termos do Requerimento
nº 151, de 2009, de autoria deste Senador.
Convido para compor a Mesa o Exmº Sr. MinistroChefe da Secretaria Especial de Políticas da Promoção
da Igualdade Racial, Edson Santos. (Palmas.)
Convidamos, neste momento, representando a
meu convite o conjunto do movimento sindical brasileiro, as centrais, as confederações e também a Cobap,
o Exmº Sr. Dirigente e Coordenador Nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores – FST, José Augusto
da Silva Filho. (Palmas.)
Gostaríamos de registrar a presença, nesta manhã que antecede o dia 20 de novembro, data da morte
do grande líder Zumbi dos Palmares, da Srª Marlete
Queiroz, representando a etnia cigana, que fez questão de vir aqui prestar sua homenagem. Peço uma
salva de palmas. (Palmas.) E ainda o Ronn Marckes e
Adriana Gonçalves, a quem também peço uma salva
de palmas. (Palmas.)
O Senador Mão Santa, que já está aqui, vai presidir a sessão, como sempre presente, histórico, lutador.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Fora do microfone.) – Pode presidir primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu faço questão, Senador Mão Santa, que V. Exª
presida neste momento e faça o pronunciamento do
Presidente, porque eu tenho o meu pronunciamento.
Em seguida, eu queria, por ser uma sessão histórica, que o Ministro Edson Santos ﬁzesse o seu pronunciamento, até porque ele tem outros compromissos
e terá que ir à Bahia, para um grande evento.
Depois, Senador Mão Santa, se V. Exª permitir,
eu venho presidir para que V. Exª faça o seu discurso
e depois eu encerro a sessão. V. Exª abre. Pode ser?

O Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Bom-dia, encantadoras senhoras do meu Brasil e
meus senhores.
Esta é a 215ª sessão especial destinada a comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra e o Dia
de Zumbi dos Palmares.
A minha maior glória é sempre estar atrás do Paim.
Dos projetos de lei que ele faz em benefício dos trabalhadores e dos aposentados eu quase sempre sou o
relator. E Deus escreve certo por linhas tortas. Eu estou
sucedendo ele aqui, o que é uma glória para mim.
Conforme o Protocolo, compete ao membro da
Mesa Diretora que substitui o Presidente da Casa ler
as suas palavras.
Então, essas são as palavras do Presidente Sarney, que representamos neste instante:
Minhas senhoras e meus senhores, mais do que
uma simples celebração do calendário brasileiro de
efemérides, esta sessão especial em comemoração ao
Dia Nacional de Consciência Negra e ao Dia de Zumbi
dos Palmares é um verdadeiro libelo em defesa de um
Brasil igual, de um Brasil que não comporte mais diferenças e preconceitos de nenhuma espécie, aí incluído
o preconceito motivado pela cor da pele.
A brilhante iniciativa do Senador Paulo Paim – um
negro que não defende só os negros, mas também os
deﬁcientes, os idosos e os aposentados – de propor a
realização deste evento deve, pois, ser aplaudida de
pé, uma vez que reﬂete o desejo de todo o povo brasileiro. Desejo de reﬂetir sobre a questão racial, mas
também desejo de agir para que a igualdade saia do
papel e se torne, de uma vez por todas, real.
Cabe a todos nós, não só Parlamentares, mas
a todos nós brasileiros, trabalhar no dia a dia, como
ﬁlosoﬁa de vida mesmo, a rejeição ao preconceito e a
concepção da igualdade como condição necessária
ao desenvolvimento do Brasil como uma nação ver-
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dadeiramente justa, em que todos tenham oportunidades iguais.
A marginalização do negro em nossa sociedade
tem suas raízes no modelo de exploração do Brasil pela
metrópole portuguesa. A escravidão negra, adotada
após o fracasso da tentativa de subjugar o elemento
indígena, foi, ao lado do latifúndio e da monocultura,
um dos pilares da prosperidade colonial.
Com o advento da abolição da escravatura, processo histórico que culminou com a assinatura da Lei
Áurea, em 13 de maio de 1888, os negros brasileiros
enfrentaram um longo e duro processo de adaptação
à nova realidade da economia nacional, que tinha no
trabalho assalariado o seu sustentáculo.
O processo de absorção da mão de obra escrava podemos dizer ainda não acabou. E digo isso porque nem precisamos recorrer à frieza das estatísticas
para constatar que o proﬁssional negro ainda hoje é
bem menos remunerado que um branco que exerce
as mesmas funções. Quando se trata de mulheres negras, então, bem sabemos que elas se encontram na
base da pirâmide salarial dos brasileiros.
São situações inadmissíveis neste início de século XXI, precisamente 121 anos após a Abolição.
Constatações como essa que acabo de mencionar,
referentes ao mundo do trabalho, são apenas uma
pincelada num universo de situações desfavoráveis
que os negros e negras deste País ainda enfrentam
em seu cotidiano.
Infelizmente, é preciso aﬁrmar que por vezes o
negro ainda é tratado como cidadão de segunda classe, e um dos exemplos disso é a falta de acesso a uma
educação de qualidade. Nesse quesito, sabemos, por
exemplo, que a política de cotas nas universidades
públicas nem de longe resolve o problema, posto que
a solução deﬁnitiva está no acesso aos Ensinos Fundamental e Médio de qualidade, capazes de promover
o ingresso dos negros na universidade exclusivamente
por mérito, como sói ocorrer.
Muito já foi feito, é preciso dizer. Mas ainda há muito que fazer para chegarmos a uma situação ideal.
Para encerrar, nada melhor do que evocar a memória de Zumbi dos Palmares, morto há 314 anos na
luta pela libertação dos escravos. É preciso, pois, lutar
e lutar muito, sem nunca desistir. Só assim construiremos todos juntos um País mais justo, mais humano
e mais igual.
Essas são as palavras do Presidente do Senado
da República. (Palmas.)
Eu não poderia deixar de dizer as minhas, de
coração.
Aí está o herói Zumbi, mas quis Deus estivesse
aqui Paulo Paim, representando a raça negra e a gran-
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deza dos gaúchos. Um dos feitos mais memoráveis
da nossa história libertadora se deu no Rio Grande
do Sul, a Revolução Farroupilha, liderada por Bento
Gonçalves. Por 10 anos, ele sustentou aquela guerra
com negros soldados, os Lanceiros Negros. A eles tinha sido prometido que, após a guerra, os escravos
seriam libertos, nasceria o governo do povo, pelo povo,
para o povo: a República. Não foi cumprida a promessa, como sempre. Os Lanceiros Negros foram sacriﬁcados pelo Exército brasileiro. E Paim é um desses
descendentes. Paim, com certeza, é negro daqueles
bravos Lanceiros Negros gaúchos.
E eu posso dizer como o poeta do meu Nordeste, Gonçalves Dias: “Meninos, eu vi!” Meninos, ontem,
eu vi esse bisneto do Zumbi e neto dos Lanceiros
Negros, essa honra e glória da raça negra, o nosso
Barack Obama do Brasil, Paim Paim, era quase 23h,
cansado, cansado mas feliz. (Palmas) Ele tinha prestado solidariedade a sua campanha libertadora: nossos
idosos, nossos velhinhos, nossos avós e aposentados.
Fizeram vigília lá na Câmara. Aqui nós aprovamos. As
leis são do Paim e eu me orgulho de ter sido o Relator, seu Cireneu.
Eu quero dizer que eu vi o Paim, cansado, noites
indormidas, apoiando, solidário, os velhinhos idosos
nessa campanha, nessa nova campanha libertária
daqueles que trabalharam e cujos salários foram castrados pelo Governo brasileiro. Eu vi!
As minhas últimas palavras são um pedido de
que os meus aplausos se somem aos seus aplausos,
homenageando a grandeza negra da nossa raça, hoje
aqui simbolizada por Paulo Paim. (Palmas.)
No ritual, na liturgia, como diz o nosso Presidente
Sarney, seria a vez do Paulo Paim, que é o subscritor e idealizador dessa homenagem. Mas, devidos os
compromissos, nós chamamos S. Exª o Ministro Edson
Santos para proferir as suas palavras e usar da tribuna
pelo tempo que achar conveniente.
Queremos cumprimentar a Escola Classe Incra 8
de Brazlândia, pela presença neste evento em homenagem á raça negra, que enriquece o Brasil. (Palmas.) O
que nós somos mesmo é uma mistura dos índios, que
eram os donos da terra; os brancos, vindos de Portugal;
e os bravos negros, que ﬁzeram a grandeza da raça
brasileira, com suas crenças religiosas, sua capacidade de trabalho, seu otimismo. Enﬁm, eu acho que, das
três raças, é a que merece mais ser cultivada.
Aqui, há um exemplo: o Paim é melhor do que
todos nós. Ele simboliza... O Pelé, jogador de futebol,
era melhor do que todos nós. Então, essa é uma verdade.
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Com a palavra S. Exª o Ministro Edson Santos,
que também, sem dúvida alguma, é o melhor dos Ministros que aí estão. (Palmas.)
O SR. EDSON SANTOS – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Primeiro, quero cumprimentar o 3º Secretário da
Casa, que preside esta sessão, Senador Mão Santa,
e o Senador Paulo Paim, subscritor do requerimento
para realização desta sessão, grande lutador e pioneiro nos debates sobre a promoção da igualdade racial
e o combate ao racismo em nosso País no âmbito do
Legislativo.
Quero cumprimentar o Sr. José Augusto da Silva Filho, Coordenador Nacional do Fórum Sindical
dos Trabalhadores e 1º Vice-Presidente do Diap, aqui
presente.
Quero cumprimentar, fora da Mesa, rompendo
certo protocolo, nosso companheiro Joel Zito Araújo,
cineasta, que está com a grata tarefa de registrar este
momento da história do nosso País em que a questão
racial ganha cada vez mais relevo na agenda política
do Brasil. Então, cumprimento com muito carinho e
consideração o companheiro Joel Zito. (Palmas.)
Meus amigos, esta data é fruto da luta de muitos
brasileiros. No início, era pequeno o número de pessoas
que contestavam a visão oﬁcial, a posição oﬁcial que
caracterizava o Brasil como um país de democracia
racial, onde todos eram iguais perante a lei. Inclusive,
isso era o preâmbulo das Constituições. Mas, devido
à persistência, à inteligência e à capacidade de articulação desses brasileiros, esse discurso vem sendo
desmontado aos poucos.
Uma das ﬁguras a que ainda hoje rendo homenagem em vida é o Senador da República Abdias
Nascimento (Palmas.), fundador do Teatro Experimental do Negro, um dos pioneiros na ação de desmonte
da farsa da democracia racial que imperava em nosso País, em contraposição à política de segregação
existente nos Estados Unidos e de apartheid vigente
na África do Sul.
O movimento negro é o grande responsável pela
evolução do pensamento político nacional no que se
refere às relações raciais em nosso País, acentuando a
necessidade de o Brasil rever sua posição de nublar seu
olhar à questão da promoção da igualdade racial.
O movimento negro veio ganhando corpo na sociedade brasileira. Na década de 70, seu discurso ganha a sensibilidade da academia, das universidades,
que começam a produzir estudos mostrando o quadro
de desigualdade vigente em nosso País.
É importante ressaltar que os estudos apenas
mostram, com números e dados, o quadro de desigualdade. Mas qualquer pessoa que chegasse ao
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Brasil veria que não era um país de iguais. Na posse
do Presidente Jânio Quadros, o Embaixador alemão,
aqui representando o Governo da Alemanha, estranhou
que, na posse de um Presidente da República de um
país de democracia racial, os negros só ocupassem
os salões servindo os convidados. Então, que democracia era essa?
Mas é importante, mais do que nosso olhar, que
isso se traduza em estudos e que se sistematize e se
desnude a realidade de nosso País. Neste aspecto,
hoje, Srªs e Srs. Senadores – aqui chega a Senadora
Marisa Serrano, a quem cumprimento, companheira e
muito solidária à nossa causa –, é fundamental que os
estudos mostrem essa realidade. E hoje, há uma bibliograﬁa bastante considerável, Senador Paim, mostrando
o quadro de desigualdade em nosso País.
E é importante mostrar também que esse processo ganhou corpo no ambiente político brasileiro
quando a Constituição da República, em 1988 – que
qualiﬁco como a Constituição mais permeável e sensível ao clamor da sociedade –, passou a não mais
dizer em seu preâmbulo que todos são iguais perante
a lei. A Constituição da República ﬁxa, em seu art. 3º,
ao Estado a necessidade da promoção da igualdade
entre os homens, independentemente da sua etnia, de
gênero e de sua opção religiosa. (Palmas.)
Isso, meus amigos, abre caminho para esse momento que estamos vivendo hoje no Brasil.
A Constituição da República vai mais além. Ela
criminaliza o racismo no nosso País. Ela identiﬁca
as comunidades remanescentes de quilombos como
passíveis de regularização fundiária e ﬁxa ao Estado brasileiro a obrigatoriedade de assistência a esse
segmento, visando integrá-lo à sociedade brasileira,
podendo, inclusive, usufruir dos momentos virtuosos
de nossa economia.
É importante ﬁxarmos isso porque a ação do nosso Estado em função da promoção da igualdade entre
os homens tem o amparo constitucional e tem origem
nos movimentos que inﬂuenciaram na elaboração da
nossa Carta Magna.
Quero salientar, Srªs e Srs. Senadores, que, fruto da Constituição da República, o Presidente Sarney
cria a Fundação Cultural Palmares, que é o primeiro
instrumento a dar visibilidade à questão negra no Brasil
a partir do viés cultural. (Palmas.) E a Fundação Palmares até hoje desempenha esse papel em parceria
com a Ceppir. É ela que certiﬁca as comunidades remanescentes de quilombos, a partir da veriﬁcação da
sua história, do seu vínculo com a terra, como um primeiro passo no resgate de direitos das comunidades
remanescentes de quilombo.
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Mas eu diria mais ainda. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso, em 1995, envia à Comissão pela
Erradicação da Discriminação, da ONU, um documento reconhecendo as desigualdades raciais em nosso
País e ﬁxando ao Estado brasileiro a responsabilidade
pela superação dessas desigualdades. É importante a
gente situar o debate dessa forma porque a questão do
combate à discriminação, do combate às desigualdades raciais não é de um partido, não é de um governo,
pois é um desaﬁo para o Estado brasileiro. (Palmas.)
E é nesse diapasão que o Presidente Lula cria, em
2003, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial, que tem como objetivo coordenar
as ações do Estado brasileiro, do Governo brasileiro,
no âmbito da promoção da igualdade racial.
Nós entendemos que essa questão não é de um
ministério, de um órgão de governo que vai cuidar, que
vai ter recurso para cuidar da comunidade negra, da
comunidade indígena ou da comunidade cigana.
Esse é um desaﬁo para o Estado brasileiro, para
o Governo brasileiro. Então, o Ministério da Educação,
no que lhe compete, deve ter um recorte racial em sua
atuação, o Ministério da Saúde, do Trabalho, do Desenvolvimento Agrário, da Ciência e Tecnologia, enﬁm,
todos os Ministérios, todos os órgãos de governo devem ter uma preocupação e um recorte em função da
busca da igualdade em nosso País.
Quero dizer, Srªs e Srs. Senadores, que hoje nós
temos, aqui nesta Casa, um documento que reputo da
maior importância, que vai transformar as políticas de
promoção da igualdade racial não numa política de
governo, mas numa política de Estado. Vai inserir, de
forma deﬁnitiva, na agenda política do Brasil a questão
do combate às desigualdades raciais, do combate ao
preconceito e do combate à discriminação racial.
Falo do Estatuto da Igualdade Racial (Palmas),
que é de iniciativa do Senador Paulo Paim, que teve
uma tramitação primeira aqui nesta Casa, foi à Câmara
Federal, recebeu várias modiﬁcações, mas chegamos
a um entendimento amplo sobre a matéria, tanto que
Senadores e Deputados de vários partidos estão vindo
aqui dar o testemunho da seriedade e da profundidade
com que os debates ali foram encarados. O projeto foi
votado por unanimidade na Comissão Especial, tendo
o Deputado Ônix Lorenzoni, do Democratas, a iniciativa
de pedir a dispensa de plenário da apreciação deste
projeto. (Palmas.)
As senhoras e os senhores veem que, neste ambiente político, de disputa legítima de posições, nós
conseguimos chegar a um denominador comum no
âmbito do Estatuto da Igualdade Racial, que é o estatuto que, eu diria, corresponde à realidade do pensamento brasileiro, do pensamento político e que atende
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às necessidades mais elementares e fundamentais da
sociedade brasileira, no que se refere a ser uma diretriz
para o Estado brasileiro atuar no âmbito da promoção
da igualdade racial.
O Estatuto trata da questão quilombola, entendendo a questão da terra como resolvida, no Decreto
nº4887, do Poder Executivo, mas avança no âmbito da
ﬁxação da obrigatoriedade do Estado na assistência
técnica às comunidades agrícolas quilombolas e ao
ﬁnanciamento de suas atividades, que têm uma certa especiﬁcidade e que devem ser entendidas, pela
administração pública e pelos órgãos ﬁnanciadores,
nessa especiﬁcidade estabelecida por sua história e
por sua cultura.
O Estatuto trata da questão da saúde, da educação, do acesso ao trabalho, da questão da liberdade religiosa, institui a capoeira num cenário de legalidade, acolhendo-a como uma manifestação cultural
de nosso povo e como um desporto característico de
nosso País, oriundo de nosso País. Mas, hoje, você vai
à Alemanha, aos Estados Unidos, em qualquer lugar
do mundo, há pessoas praticando a capoeira, que é
um esporte nacional.
Então, Srªs e Srs. Senadores, eu entendo que
devemos buscar esse mesmo ambiente que construímos na Câmara Federal aqui no Senado da República,
porque não interessa nós aprovarmos aqui um documento que vai causar a divisão, a divergência, o conﬂito. Nós queremos que seja aprovado um documento
que una a sociedade brasileira em torno da promoção
da igualdade racial.
Já passa da hora de o Brasil tratar desse tema
com a seriedade que ele exige; o Brasil, que teve 350
anos de trabalho escravo, em que o homem e a mulher negra foram escravizados para sustentar a economia deste País seja na cultura da cana-de-açúcar, da
mineração e da cultura de café, o que era justiﬁcado
inclusive com o fato de nós sermos seres “quase que
humanos”, seres de categoria inferior, então, não era
pecado a exploração do nosso trabalho, do nosso corpo; o Brasil, que, em 121 anos de abolição, teve uma
abolição que não vislumbrou, Srªs e Srs. Senadores,
o acesso à terra, o acesso ao trabalho, o acesso à
educação como instrumentos de inclusão do negro de
forma qualiﬁcada na sociedade brasileira.
Penso que já é o momento de se resgatar não
uma dívida, porque dívida traz uma confusão na cabeça das pessoas. Será que eu devo? Eu vou ter que
pagar ao negro o que ele sofreu? Na verdade, é um
resgate de direitos. É uma obrigação do Estado brasileiro oferecer mecanismos de inclusão do homem
negro e da mulher negra nas atividades econômicas
qualiﬁcadas no nosso País.
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O Senador Mão Santa, ao ler a saudação do Presidente Sarney, qualiﬁcou, de uma forma muito nítida,
as desigualdades raciais em nosso País num ambiente
de trabalho. Isso tem origem, Sr. Senador – e o senhor
sabe disso melhor do que eu, pela sua experiência
de vida –, na falta da qualiﬁcação, por parte do Estado, para que as pessoas pudessem desenvolver as
suas potencialidades em toda a sua plenitude. E hoje
é evidente que a gente deve cuidar da educação, da
melhoria da qualidade da educação, para o conjunto
da população brasileira, mas é preciso ter um foco
especial na população negra. A população negra hoje
é 50,6% da população brasileira. Isso não é política
de minoria. Isso é uma política voltada à maioria da
população brasileira. E é fundamental também que se
vislumbre a possibilidade de atender a uma pequena
parcela de jovens – negros e negras – que têm capacidade, potencialidade e vontade de adentrar a universidade. Daí, as políticas de ação aﬁrmativa serem um
instrumento temporário, que vão corresponder a uma
necessidade imediata de nosso País.
Eu quero solicitar aqui, com muita humildade,
aos Senadores que a gente se dispa das emoções e
que, com base na razão, na História do Brasil, a gente
aprecie o Estatuto da Igualdade Racial. (Palmas.)
É evidente que o Senado tem a prerrogativa e
a autonomia para promover as mudanças que considerar importantes, necessárias, embora eu ache que
os Deputados tenham esmiuçado, e o Estatuto tenha
sofrido um diagnóstico bastante profundo. O Senador
Mão Santa, que é médico, sabe disso. Fizeram um
check-up geral no projeto do Estatuto. Mas é sempre
facultado ao Senador introduzir essa ou aquela modiﬁcação, e nós respeitamos essa prerrogativa do Senado
da República. Mas o fundamental, Sr. Senador, é que
se vote, que se enfrente esse problema.
E nós estamos dispostos, esse é um desaﬁo a
que me dou, tendo em vista as futuras geração, para
que a gente tenha efetivamente um país despido de
preconceito, onde o cidadão e a cidadã possam desenvolver a sua capacidade em toda a sua plenitude.
Cabe ao Estado brasileiro prover o indivíduo, dar condição para o seu desenvolvimento. Acho que é nesse parâmetro que temos que encarar o Estatuto da
Igualdade Racial.
Por ﬁm, quero dizer que não é só o Poder Público.
Tenho tido reuniões com o setor privado, com inúmeras
representações do setor privado, do setor ﬁnanceiro,
do setor da indústria brasileira, e há uma sensibilidade muito grande, Srª Senadora Marisa Serrano, para
a questão da inclusão do negro nos quadros funcionais – a questão da inclusão até existe, mas a questão
da mobilidade no âmbito das empresas. Penso que,
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se encararmos as questões dessa forma, estaremos
construindo um Brasil melhor para todos nós vivermos
com mais segurança, com mais tranquilidade e com
mais democracia.
Por isso, saúdo aqui o Senador Paulo Paim pela
iniciativa. (Palmas.)
Saúdo aqui o Senador Cristovam Buarque, também lutador da nossa causa, um advogado nosso aqui
nesta Casa. (Palmas.)
Quero dizer que estou disposto e disponível, caso
as Srªs e os Srs. Senadores considerem oportuno, para
estar aqui, em qualquer momento que solicitado, para
ajudar nas negociações e nos entendimentos visando
aprovarmos o Estatuto da Igualdade Racial, que trará
um benefício imenso para a sociedade brasileira. Essa
não é uma lei para os negros; é uma lei para o conjunto
da sociedade brasileira e assim deve ser entendida.
Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com as
senhoras e com os senhores. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essas foram as palavras do Ministro Edson Santos,
Ministro-Chefe da Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial. Na história da nossa
República há um grande orador, José do Patrocínio,
da raça. E ele agora iguala ou supera José do Patrocínio com a sua capacidade de oratória. E os nossos
cumprimentos ao Presidente da República por criar e
pela escolha do Ministro Edson Santos.
Queremos também cumprimentar o Sr. José Augusto da Silva Filho, que é o Coordenador Nacional
do Fórum Sindical dos Trabalhadores (FST). Ele é 1º
Vice-Presidente do Diap e Diretor-Secretário Geral
do CNTC.
Se acordo com a liturgia tão defendida pelo Presidente da Casa, Sarney, a palavra seria do Paulo Paim,
que é o subscritor, mas, com a gentileza que a raça
negra sempre tem, ele cede a palavra à encantadora
Senadora e professora Marisa Serrano, que representa
um dos mais novos Estados do Brasil, Mato Grosso
do Sul, a beleza e a decência da professora do nosso
Brasil. (Palmas.)
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Senador Mão Santa. É um prazer enorme
estar aqui. Quero cumprimentá-lo e cumprimentar o Senador Paulo Paim e o Senador Cristovam Buarque.
Cumprimento com carinho especialíssimo o Ministro Edson Santos. Seja sempre bem-vindo a esta Casa.
Esta é a sua Casa; é a Casa de todos os brasileiros.
Cumprimento José Augusto da Silva Filho. É um
prazer enorme vê-lo aqui.
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E cumprimento todos os presentes que se dispuseram, nesta manhã, a partilhar conosco das questões
maiores do povo brasileiro.
É com grande alegria que participo hoje, aqui,
desta sessão solene em homenagem ao Dia Nacional
da Consciência Negra e ao Dia de Zumbi dos Palmares, celebrados em 20 de novembro.
Sei que ainda falta um longo caminho a percorrer
em relação à busca da igualdade de direitos entre negros e brancos. Medidas aﬁrmativas ajudam, mas não
encerram a dívida imensa – no sentido em que falou o
Ministro – que o Brasil tem com os afrodescendentes,
devido aos inﬁndáveis anos de escravidão. Os negros
representam, como disse o Ministro, 49% da população brasileira e ainda há muito a ser conquistado para
que haja de fato direitos igualitários.
No início do ano, a chegada de um negro à presidência dos Estados Unidos representou uma grande conquista para os afrodescendentes – por que não
dizer? – em todo o mundo. Nunca, em tempo algum,
a posse de um presidente de um país democrático
teve tanta repercussão e foi, ao mesmo tempo, tão
minuciosamente analisada e comentada como a de
Barack Obama.
Cito o compositor negro americano Quincy Jones,
que escreveu à época: “Depois de tudo o que nosso
povo suportou, do genocídio da travessia atlântica nos
navios negreiros, à tortura de corpo e espírito e o desmonte sistemático de nossas famílias sob a escravidão,
chegando ao racismo institucionalizado e à luta pelos
direitos civis, um homem de aparência como a minha
agora se tornaria presidente dos Estados Unidos”.
Uma declaração do próprio Presidente Obama
na imprensa americana corroborava esta sensação de
chegada ao poder como valorização do negro na esfera
do imaginário social: “Há uma geração inteira que vai
crescer achando normal que o posto mais elevado do
Planeta seja ocupado por um afro-americano. É uma
coisa radical. Muda como as crianças negras olham para
elas mesmas. Também muda como crianças brancas
olham para crianças negras. E eu não subestimaria a
força disso”. Essas palavras exempliﬁcam os efeitos
positivos que a chegada de um negro ao poder no país
mais poderoso do mundo representou na cabeça de
todas as pessoas. (Palmas.)
Quero dizer ainda, quanto às críticas, todas, aqui
no Brasil, do movimento negro, que existem os problemas todos que presenciamos. O Ministro fez colocações aqui, todas muito pertinentes, mas eu quero
dizer que a alegria nossa está na expressiva vitória
que foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do
Estatuto da Igualdade Racial. (Palmas.) Após anos de
tramitação... Quantos anos, Senador Paim? Dez anos
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de tramitação. Apesar das críticas ao esvaziamento
da proposta, o projeto representa mais um passo na
deﬁnição de critérios, a ﬁm de garantir o respeito e a
inserção, de fato, da comunidade negra na sociedade
brasileira. Para o nosso nobre colega, o Senador Paim,
a aprovação do Estatuto seria a real carta de alforria
da nação negra.
O que quero mesmo ressaltar aqui é que o preconceito no Brasil existe, sim, e precisa ser combatido.
Vou novamente citar a educação como ponto-chave
para garantir uma sociedade mais justa e igualitária.
O grande debate da erradicação do racismo deve ser
levado para as escolas – falo isso como professora com
quarenta anos de magistério – e lá servir como uma
caixa de ressonância para o resto do País. (Palmas.)
A luta do movimento negro em meu Estado, o
Mato Grosso do Sul, tem sido a implementação da
Lei nº 10.639, de 2003, de autoria do ex-Deputado
Federal Ben-Hur Ferreira, um grande amigo e meu
companheiro. (Palmas.) Essa lei obriga a inclusão de
disciplina no Ensino Básico sobre a cultura e a história
da África e dos afrodescendentes. Ela tenta corrigir a
ausência da previsão desse tipo de conteúdo na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, a nossa
LDB. A presença dessa temática no ambiente escolar
é essencial para valorizar a diversidade étnico-racial
e cultural presente no Brasil. É importante mostrar a
outra faceta da África, em vez de expor apenas suas
mazelas. Hoje, aquele continente vira notícia apenas
por suas epidemias, sua pobreza e seus conﬂitos étnicos. Na escola, é estudada somente como fonte de
mão de obra dos negros no período escravocrata,
quando sabemos que há uma intensa riqueza cultural
totalmente relegada a segundo plano, desconhecida
dos nossos jovens. Do conhecimento, pode-se chegar
à admiração e ao respeito a um povo alegre, espontâneo, cuja musicalidade se destaca, só para citar alguns
exemplos. Por isso, é importante, sim, ressaltar a preocupação com o currículo escolar e com a formação
dos educadores.
É por isso que é tão importante promover a formação dos nossos educadores de maneira responsável
e com enfoque para o respeito às diferenças raciais,
como também para o respeito às diferenças religiosas
e de opção sexual. É preciso formar educadores desprovidos de preconceitos. A vivência da diversidade
étnico-racial no espaço escolar exige que professores
e gestores da educação elaborem estratégias de ação
voltadas para a cidadania, a democracia, a emancipação e a esperança. Que ﬁquem atentos todos os educadores ao material didático, que coloquem o assunto
racismo e suas formas de combatê-lo em pauta e que
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reforcem os princípios de solidariedade, tolerância,
ética e igualdade de oportunidades.
Quero ainda aproveitar a minha fala aqui para
fazer uma homenagem póstuma ao professor Jorge
Manhães, um dos fundadores do grupo pioneiro na
defesa da cultura e da cidadania negra no meu Estado, Mato Grosso do Sul. (Palmas.) O grupo TEZ, que
signiﬁca Trabalho e Estudo Zumbi, foi criado em 1985,
lá em Campo Grande, e há 24 anos vem conquistando políticas públicas de enfrentamento no movimento
negro. Figuras proeminentes, como o próprio Ben-Hur
Ferreira, que eu citei aqui; quero lembrar o Dr. Aleixo
Paraguassu Filho, que foi Secretário de Educação do
Estado, Juiz de Direito, uma ﬁgura incrível e uma das
pessoas mais respeitadas em Mato Grosso do Sul;
Drª Luiza, Ângela Brito, Ana José, Jaceguara Dantas, Carlos Porto, José Roberto, Professora Patolina,
Professora Nilda, Jane Guedes e tantos outros, todos
companheiros, amigos, quase todos educadores, aliás,
todos educadores e pessoas proeminentes da sociedade do meu Estado.
Quero terminar dizendo que uma Nação não se
constrói e robustece sem os alicerces democráticos e
se não reconhecer e não valorizar as peculiaridades
raciais e, mais do que isso, se não as traduz em direitos sociais juridicamente assentados. Essa tem de ser
a nossa luta, a de todos os brasileiros, independentemente de raça, cor, etnia, ideologia e religião.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esta foi a Senadora do PSDB do Mato Grosso do Sul,
e professora, que fez sua homenagem à raça negra.
Convidamos, agora, para usar da palavra, o Professor Cristovam Buarque, do PDT.
Anuncio aqui a presença, com muita honra, em
nosso plenário, de João Bilola, Coordenador para Assuntos de Igualdade Racial do GDF; a Srª Ísis Albuquerque, do Grupo Teatral Profª Zilda Dias; e a família
Ventura, quilombola. Antes nos lembramos da família
Silva, que o Paim nos convidou a defender em seu
quilombo de Porto Alegre e que queriam despejar. E
também Sales Augusto dos Santos, representante da
Fundação Cultural Palmares; e Júlio Romário Silva,
Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos do
Negro do Distrito Federal.
Na tribuna, o Professor Cristovam Buarque, que
traduz a grandeza cultural desta Casa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Senador Mão Santa, Presidente desta
sessão, cumprimento todos da Mesa, cumprimento todos aqueles que aqui vieram prestar esta homenagem
no Dia da Consciência Negra.
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Eu quero dizer que eu ﬁquei pouco tempo no
Ministério da Educação, mas um ponto que me deixa
orgulhoso é o de ter sido, com a minha assinatura e
com a do Presidente Lula, sancionada a Lei nº 10.639,
que cria o dia que podemos chamar de Zumbi e, ao
mesmo tempo, institui a obrigatoriedade do ensino da
história africana, da história indígena e da história dos
povos africanos no Brasil. Pena que, como muitas leis
no Brasil, algumas não são praticadas, inclusive pelo
desinteresse não só de autoridades, mas também da
sociedade civil.
Na semana passada, organizei um debate na
Comissão de Direitos Humanos sobre o ensino da cultura e da história indígenas e africanas, mas ninguém
esteve presente, fora quatro depoentes. Colocamos,
inclusive, essa reunião no circuito fechado que a nossa
Unilegis tem em cada Assembleia, mas lá nas Assembleias ninguém compareceu, e não pudemos realizar
o debate. Mas vou insistir. Vou insistir porque uma lei
como essa não pode ﬁcar apenas como um papel. É
preciso haver um grande interesse, interesse que leve
à formação de professores, interesse que leve à adoção das disciplinas, interesse que vai exigir, inclusive,
que todos lutem pelo horário integral nas escolas, porque não há como colocar mais essa disciplina tirando
uma das obrigatórias, como Geograﬁa e Matemática.
Não dá! É preciso aumentar o horário que as crianças
ﬁcam na escola.
Mas eu não vim aqui para falar só desse meu orgulho – isso é apenas um detalhe. Vim aqui para dizer
da importância de fazermos essa comemoração permanentemente no Brasil para que as pessoas neste
País percebam que este é um País com mais de uma
raça e não um País que esconde as suas raças, como
tem sido a história do Brasil ao longo dos séculos.
Fico indignado quando vejo as pessoas que lutam contra as cotas não assumirem que as cotas tiram lugares de outros que entram mais facilmente na
universidade e dizem que as cotas vão trazer o racismo. Se não houvesse o racismo, não se precisaria de
cotas. (Palmas.) É o contrário: as cotas são a reação
para vencer o racismo. É claro que é um racismo discreto, escondido, debaixo do tapete. Se a luta pelas
cotas, Senador Paim, não tivesse servido para mais
nada, já teria prestado um grande serviço, o de trazer
o assunto de que o Brasil é um país também de negros, que as pessoas escondiam, seja chamando de
pardos, de mulatos ou dizendo que são brasileiros e,
como todos, são iguais.
Iguais, primeiramente, não o são. Quando forem
iguais, serão de raças diferentes. A igualdade é de
oportunidades. A igualdade pela qual a gente precisa
lutar não é a da cor da pele. A riqueza do Brasil é ter
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cores diferentes. A falência do Brasil é que a elite rica,
intelectualizada e universitária é quase toda de cor
branca na pele, traindo a realidade do País.
Alguns me perguntam: “Mas existe racismo no
Brasil? Como se mostra isso?” Eu digo: “É fácil. Bastaria
que um satélite ﬁzesse uma foto do Brasil, e a gente
perceberia o racismo”. Se houvesse uma foto detalhada
do Brasil, mostraria que as universidades praticamente
só têm brancos e as prisões praticamente só têm pretos
(Palmas). Se a gente ﬁzesse uma foto da situação educacional, veria que as universidades só têm brancos;
e quase todos aqueles deserdados da alfabetização
são de cor negra ou próxima da cor negra.
Temos de vencer isso. E acho que movimentos
como a criação desse grande dia é uma maneira. Colocar o nome Zumbi no Livro dos Heróis Brasileiros
é um gesto importante. Mas a verdadeira revolução, a
meu ver, é quando não houver a menor desigualdade
na qualidade da escola no Brasil entre escola de ricos,
escola de brancos, escola de negros, escola de pobres
– todas as escolas iguais no Brasil (Palmas). E aí que
a gente vai quebrar a desigualdade das oportunidades
e garantir o respeito às diferenças e à diversidade. É
na escola que a gente vai criar isso.
Da mesma maneira, não vai haver saída para a
crise ecológica se não for pelas escolas. Não adianta
os Presidentes se reunirem em Copenhague e deﬁnirem todas as metas do mundo para dióxido e para
emissões de dióxido de carbono se as emissões que
saem das cabeças das nossas crianças quando crescem é de consumir, consumir, consumir, consumir, o
que signiﬁca poluir, poluir, poluir. É na escola que a
gente vai enfrentar o problema ambiental, o problema
do desemprego, o problema da segurança. Cadeia
pode até trazer segurança, mas não traz paz. Paz o
que traz é a escola. Não é cadeia.
Por isso, deixo aqui uma mensagem: que nós,
que somos batalhadores pelo respeito à diversidade,
pela igualdade de oportunidades e pelo respeito aos
negros brasileiros, lutemos pela igualdade da escola
no Brasil. Eu sou, como todos sabem, desde o primeiro
momento, um defensor radical das cotas nas universidades. Mas não deixo de puxar a atenção e muitas
vezes até orelhas – Paim sabe disso – dos movimentos
negros de defesa das cotas quando eu não vejo esse
movimento lutando com a mesma força pela erradicação do analfabetismo entre os negros. (Palmas.) Não
vejo! Vejo e apoio a luta pelas cotas para ingresso na
universidade, mas não vejo a luta pela cota de 100%
dos negros terminando o ensino médio com qualidade.
Tem que incluir isso na luta. Não adianta garantir vaga
na universidade... Não adianta, não, é um passo obviamente, mas um passo pequeno garantir vaga para as
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universidades que só vão se beneﬁciar os que terminaram o ensino médio. Ficaram de fora todos aqueles
que foram deixados no caminho. Nós não podemos
deixar que nenhuma criança seja deixada para trás
no caminho.
Por isso, a luta além das cotas já, porque a gente
não pode esperar os 20 anos que levará a revolução
educacional. Não pode esperar, tem que mudar a cor
da cara da elite brasileira já. E o caminho de mudar a
cor da cara da elite brasileira já é através da cotas, mas
tem que lutar para que, em 20 anos, todas as escolas
sejam igualmente boas.
Por isso, peço que se envolvam em algumas outras leis que ainda não pegaram. O Presidente Lula já
sancionou a lei que garante vaga na escola para todas
as crianças a partir dos quatro anos. Está valendo! E
os pais não estão levando seus ﬁlhos para a escola
aos quatro anos. Está valendo a lei sancionada pelo
Presidente Lula, ambas originárias no Congresso, mas
ele sancionou – se ele não sancionasse, não valia –,
que garante vaga para qualquer jovem que termine
o ensino fundamental e quiser fazer o ensino médio.
Porque o Brasil é um dos últimos países do mundo, de
porte como somos, onde o ensino médio não é uma
obrigação do Governo oferecer vagas. A obrigação só
ﬁca no ensino fundamental.
Pois, hoje, já vai dos quatro aos dezessete anos.
A gente precisa lutar para que isso vire não apenas lei,
que já é, mas vire realidade, que precisa.
Digo isso, ao mesmo tempo que ﬁco feliz de ver
voltar aqui presente o meu amigo, que precisamos lutar para que, no Brasil, haja uma revolução educacional. Esse é o caminho da igualdade de oportunidades.
Esse é o caminho da construção de uma consciência
de respeito aos negros, inclusive entre os brancos; de
respeito aos índios, inclusive entre os negros; de respeito aos brancos, inclusive entre os índios. É a educação. É com educação que a gente vai fazer com que
essa revolução ocorra.
Até lá vamos fazer nossos gestos simbólicos,
Senador Mão Santa, como esta sessão. Vamos fazer
gestos simbólicos como este dia que estamos comemorando. E vamos fazer, eu proponho, um gesto simbólico, se o Senador Paim quiser assinar comigo um
projeto de lei, o Senador Mão Santa também, vamos
fazer um projeto de lei que obrigue que, em cada cidade, pelo menos uma escola se chame Escola Zumbi dos Palmares. (Palmas) Pelo menos uma escola
por cidade, porque, a partir dos nomes, chegando às
crianças bem pequenininhas começam a construir
uma consciência.
Estudei, Senador Paim, Senador Osvaldo, a primeira escola que fui, aos cinco anos, se chamava Castro
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Alves. Eu não tenho a menor dúvida de que, ao ouvir
falar nesse nome, no primeiro dia de aula, eu comecei
a descobrir que havia poesia, que havia poeta, e que
esse poeta era o poeta dos negros, era o poeta da antiescravidão no Brasil. Isso inﬂui. Sou furioso com o fato
de que aqui, no Distrito Federal, não aceitam ainda a
minha ideia de pôr nomes nas escolas. As escolas aqui
têm números. Eu, ontem, quase consegui convencer o
Vice-Governador a que, no aniversário de 50 anos de
Brasília, que será no dia 21 de abril do próximo ano,
a gente batize todas as escolas brasilienses com nomes. Nomes que possam passar uma mensagem às
nossas crianças. Nomes bem escolhidos obviamente, nomes respeitados democraticamente, nomes de
pessoas que já morreram e jamais de pessoas ainda
vivas, obviamente, mas nomes que passem às nossas crianças a ideia de que há alguma coisa que eles
precisam aprender na história do País. E a gente ter
uma escola com o nome de Zumbi dos Palmares em
cada cidade ajudaria bastante.
Essa é uma ideia que deixo aqui como contribuição nesta sessão, Senador Paim. Convido os quatro
Senadores que aqui estão e a Senadora Marisa que
já saiu, mas que aqui falou, para que juntos apresentemos esse projeto. Vou preparar e trago para assinatura de todos nós.
E vamos continuar a nossa luta, que é uma luta
muito longa. Os Estados Unidos, muito antes de nós,
elegeram um Presidente negro. A gente precisa não
apenas ter Presidentes negros, a gente precisa ter
Presidentes da negritude, até porque há negros que
podem, para se eleger, mudar a cor, se não externamente, internamente. Mesmo assim seria um avanço
para o Brasil. Mas vamos fazer com que haja Presidentes da negritude, que respeitem o fato de o país ser
um país multicultural, mas não um país que esconde
a diferença racial, não um país que diz que não é racista porque nega ao negro o direito de ser chamado
negro. E eu tenho muitas histórias sobre isso e não
vou contar aqui. Mas um País que se orgulho de termos negros. E que se orgulhe de ter dado aos negros
a mesma oportunidade que dá aos brancos e aos índios; que dá aos pobres, não importa a raça, a mesma
oportunidade que dá aos ricos. O caminho para isso é
a escola igual para todos: o ﬁlho do trabalhador na escola onde estuda o ﬁlho de seu patrão. Este, para mim,
é o slogan do socialismo do século XXI: escola igual
para todos. E, obviamente, uma escola que passe uma
consciência de solidariedade e falta de preconceitos
para todas as crianças. Essa é nossa luta e este dia é
um dia para lembrarmos da luta.
Um grande abraço para cada uma e para cada
um de vocês. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos, para nos honrar com sua presença nesta
mesa, Joel Zito.
Joel Zito é um cineasta vitorioso, produtor, ganha todos os prêmios e está produzindo documentário sobre a saga do povo negro, com a ajuda de Paulo
Paim. Eu até sugiro nosso produtor Joel Zito a fazer
um ﬁlme sobre Paim – a história do Paim. Não está aí
a história de Luiz Inácio? E esse Cristovam... O erro...
Se o Partido dos Trabalhadores tem feito primária... Eu
entendo as coisas... Eu sei, professor... O Paim tinha
surgido que nem Barack Obama. O erro foi o Partido
do Trabalhador que tirou uma candidata do bolso, não
acompanhou a vivência atual do aperfeiçoamento da
democracia. Paim seria nosso Barack Obama, já já
nosso Presidente da República. (Palmas.)
Mas Deus escreve certo por linhas tortas.
Mas, eu queria cumprimentá-lo...
O Senador Cristovam já encerrou, não é?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu
já encerrei, mas preciso corrigir um erro grave.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu
nunca vi um erro de V. Exª. Ele é um professor.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
É que eu olho tanto para a esquerda sempre que eu
não vi o Senador Inácio Arruda sentado aqui à direita
minha, não é?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/ PcdoB – CE) –
À direita dele, mas à esquerda de V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – E
claro, quando eu falei dos outros Senadores e do projeto de lei, é claro que a gente tem que colocar, obviamente – ele querendo e vai querer – o Senador Inácio
Arruda; até porque como comunista é óbvio que ele
tem uma posição favorável à quebra das discriminações e à busca da igualdade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, o Senador Inácio Arruda vai usar da palavra e
eu sei que ele vai enaltecer a raça do Ceará.
Mas eu lembraria a ele a Bíblia que diz que no
meio está a virtude. Tem o Ceará, tem o Maranhão e,
no meio, está o Piauí.
Então, antes de ele fazer os louros aí à raça cearense, eu queria contar um fato para ilustrar, Paim,
porque estamos aqui emocionados.
Olha, o Piauí teve um negro que foi o seu poeta
maior, é o poeta da Costa e Silva. O hino é dele.
“Piauí, terra querida,
Filha do Sol do Equador.
Pertencem-te a nossa vida,
Nosso sonho, nosso amor!”
Na luta teu ﬁlho é o primeiro que chega.
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Mas atentai bem, a grandeza do piauiense e esta
festa. Por isso que estamos aqui. Esse poeta fez concurso para o Itamaraty, da Costa e Silva, tirou o primeiro lugar — Piauí, São Paulo —, e eu vi contado pelo
seu ﬁlho Alberto da Costa e Silva que é da Academia
de Letras. Eu estava no Piauí, ia para São Paulo, e eu
ouvi ser contado isso pelo seu ﬁlho, Alberto da Costa
e Silva, que é da Academia de Letras. Eu governava
o Piauí e estava fazendo um convênio com a Fundação Getulio Vargas para supervisionar a Universidade
do Estado do Piauí. Aí, eu perguntei: Alberto Costa e
Silva, por que é que você entrou no Itamaraty?” Aí ele
me disse, Inácio Arruda: “Por vingança”. Aí eu ﬁquei
perplexo: como é que você quis ser embaixador por
vingança?” Aí ele me contou o fato:
Meu pai, preto, fez concurso para o Itamaraty. Tirou o primeiro lugar [mostrando a inteligência piauiense] e na entrevista o Barão do Rio Branco [o Barão do
Rio Branco! Vá dizer que não tem racismo: chegou, ele
tirou o primeiro lugar, e na entrevista ele disse]: ‘É, mas
não vou lhe nomear não. Porque você é preto, parece
um macaco e o Brasil está se aﬁrmando. Eu não vou
mandar para representar na Europa um macaco.
Então, o pai dele ﬁcou amargurado, e esse homem, como piauiense heroico, disse: “Eu entrei por
vingança. Meu pai não entrou, mas eu entrei, e a vingança ainda é maior. Eu saí, me aposentei, Governador
Mão Santa [eu era Governador mas deixei dois ﬁlhos
lá”. Então, deu três a um no Barão do Rio Branco, se
aﬁrmando, mostrando a grandeza da raça negra. Embora eu saiba que ele vai enaltecer o Ceará, que foi o
primeiro Estado que libertou o escravo, que o Dragão
do Mar não deixava transportar escravos dos navios
negreiros grandes para as terras cearenses.
Então, com a palavra Inácio Arruda, nosso irmão
do Ceará.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PcdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente; Srª e Srs. Senadores; ilustres convidados que nos honram com sua presença em nosso
plenário; nossos amigos que compõem a Mesa, e até
os que já estiveram à Mesa, como o Ministro Edson
Santos, Ministro Chefe da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial; nosso amigo
José Augusto da Silva Filho, Coordenador Nacional do
Fórum Sindical dos Trabalhadores, 1º Vice-Presidente
do Diap e Secretário-Geral da CNTC; nosso amigo, convidado à Mesa, Joel Zito, cineasta, que trabalha com
a consciência negra, digamos assim; e, especialmente, nosso Presidente, Senador Mão Santa e o nosso
colega que tem uma trajetória marcada pela luta, no
nosso País, contra desigualdades, seja de que tipo for,
especialmente a discriminação contra os negros no
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nosso País, que é o nosso Senador Paulo Paim, que
nos brinda com essa solenidade do dia de hoje:
Senador Paulo Paim, quero começar exatamente com as razões dessa homenagem, que V. Exª já
abordou de forma sincera, franca para o povo brasileiro, que é o processo de luta da formação do Brasil,
de como ele se deu. Negro e índio não tinham alma.
Alguém, partindo de Roma, disse que negro e índio
não tinham alma. Não tendo alma, o Caramuru, meu
caro Mão Santa, Domingos Jorge Velho, foi contratado
pelo Governador de Pernambuco, à época, uma capitania em franco desenvolvimento da Coroa portuguesa,
para perseguir os negros que formaram um quilombo
extraordinário porque foi montado num forte, num forte construído com inteligência, num local escolhido de
forma estratégica e que era muito difícil, sem inteligência e sem brutalidade, vencê-lo. Era impossível vencêlo. Só a brutalidade, a crueldade, a perseguição e o
fanatismo com que foram perseguidos os negros do
Quilombo dos Palmares ﬁzeram com que o quilombo
fosse ao ﬁnal destruído.
Caramuru chegava a tirar as crianças dos seios
das mães negras, que estavam sendo amamentadas,
colocando-as na fogueira e aﬁrmando que, como não
tinham alma não tinha problema nenhum colocá-las na
fogueira; era o mesmo que colocar um porco, um frango
para assar e depois comer. Praticava um canibalismo
na sua brutalidade, na sua crueldade. E esse tipo de
crueldade é o mesmo de Guantanamo, é o mesmo das
bases e das cadeias que existem por aí afora hoje e
que sempre prega muito o uso dessa brutalidade para
conseguir conﬁssões, para montar esquemas no sentido de colocar uma pecha num povo, num país inteiro.
Hoje se faz isso contra o Irã, contra a Síria, contra o
povo iraquiano. Faz-se isso no Afeganistão, no Paquistão e ainda se faz muito na África.
E é preciso homenagear, meu caro Senador Paulo
Paim, Senador Cristovam Buarque e Presidente Mão
Santa; é preciso dizer por quê; de onde veio? Por que
esse homem é um herói do povo brasileiro? É porque
ele resistiu a essa brutalidade, no tempo em que era
necessário resistir à brutalidade. E ele o fez. E nós vamos distingui-lo com essa honraria.
E nos disse o Darcy Ribeiro, Senador e estudioso da formação do Brasil, que hoje existe um povo
brasileiro no mundo. E o povo brasileiro tem a marca
dos negros, tem a marca dos índios e tem a marca
dos brancos.
Não se esconde e jamais se poderá esconder a
discriminação que ainda existe hoje na sociedade brasileira. O preconceito que ainda existe contra os negros,
verdadeiro. E os negros não são só discriminados; não
são só fruto do preconceito. É que a maioria esmagado-

226

Novembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ra dos negros é pobre. E pobre é discriminado. Contra
os pobres há farto preconceito. E ser pobre e negro é
duplo preconceito na sociedade brasileira.
Poderíamos ir mais longe para homenagear o
Zumbi, o Dia Nacional da Consciência Negra. Lembrar os grandes estudiosos do nosso País, como Clóvis Moura, grande ﬁgura do nosso povo negro. Um
brasilianista, americano, Skidmore quando tratou de
estudar a formação do Brasil, tratou da presença dos
negros. O Darcy, que já citei e a sua obra fabulosa O
Povo Brasileiro; o Celso Furtado, porque nordestino
não precisa ser negro para ser discriminado, qualquer
um é discriminado.
Então, esse era Celso Furtado, gigantesco na sua
obra, “A formação Econômica do Brasil”, fácil de ser
lida. Fácil! Vai lá e olha e entende o que é o Brasil.
Não era um intelectual que escrevia para não ser
entendido; ele escrevia para ser compreendido pelo
povo brasileiro.
Um amigo irmão do Paulo Paim, Abdias do Nascimento, (palmas.) aqui Senador da República, negro,
pensador, estudioso. E lá atrás, porque outro que não
compreendia bem a batalha, digamos assim, da abolição, que era José de Alencar. Foi ele que levou pelas
suas mãos um garoto baiano de 18 ou 19 anos e o
entregou a um mulato, um mulato que era o maior da
língua portuguesa. Esse mulato chama-se Machado de
Assis. Não é outro, não meu companheiro; é Machado
de Assis. (Palmas.) Machado de Assis era mais difícil
de ser compreendido do que Celso Furtado, porque
tinha uma formação extraordinária, espetacular. E foi
ele que recebeu das mãos de José de Alencar um outro jovem garoto chamado Castro Alves, que escrevia
para libertar os escravos.
Então, vê-se como é a formação do povo brasileiro, com todos esses homens e mulheres que se
uniram a essa luta.
Eu volto ao Ceará, por onde começou o nosso
amigo Mão Santa. Lá, no Ceará, também se uniram
negros e alguns brancos para lutar pela libertação,
assim como Castro Alves e tantos outros, no nosso
País. Eu quero juntar dois: o Dragão do Mar e a Maria
Tomásia. O Dragão do Mar impedia a entrada dos negros e a Maria Tomásia ia pelo interior do Ceará pregar
a libertação dos negros. É por isso que se libertaram
os negros primeiramente numa cidadezinha junto ao
rio Acarape. A cidade tinha o mesmo nome, a cidade
de Acarape, no interior do Ceará, onde havia uma
barragem que abastecia a cidade de Fortaleza. É ali
que Maria Tomásia para, numa região de canaviais,
em uns brejos nas margens do rio Acarape. A região
produzia muita cana e, então, tinha muito açúcar e
muitos negros, havendo também muita perseguição
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aos negros daquela região. É ali que ela para, junto
ao Maciço do Baturité, no interior do Estado do Ceará.
Realizaram ali também um feito heróico que é a libertação dos escravos em um Município, que é a cidade
de Redenção, no Estado do Ceará. Foi a primeira a
libertar os negros no Brasil.
O outro é um Presidente do nosso País que podemos dizer que é um Presidente negro, porque esse
Presidente que aí está não é branco, não. Nem é
azul,nem furta-cor, não. É um Presidente preto lá do
Nordeste brasileiro. É por isso que ele reconhece,
mesmo com as diﬁculdades gigantescas que tem esse
território brasileiro, a necessidade de formar o povo, de
ter mais escolas proﬁssionais, de ter de educar e proﬁssionalizar, porque o nosso tempo ainda exige isso.
Vai ter um tempo em que a palavra escravidão, que é
o trabalho, que vem do grego... Por isso, prendiam-se
os outros na guerra e vendiam como escravos, porque
era para trabalhar. Então, a palavra trabalho, de origem
grega, signiﬁca escravo. Então, vai ter o tempo em que
acabará toda escravidão, mas, no nosso tempo, ainda
temos de trabalhar. Então, precisa-se formar, educar,
proﬁssionalizar.
E o Presidente Lula é o que mais criou escolas
técnicas no Brasil inteiro. (Palmas.) É o que mais tem
expandido a universidade pública federal. É o que
compreendeu a necessidade unir o povo latino. Na
Bolívia, mais da metade da população é nativa. São
os quechuas, que eram a camada superior dos Incas, e os aymaras, que é uma grande civilização, um
grande povo. Eles formam 70% da população e não
conseguiam dirigir a sua nação. Que estupidez! Agora, quechuas e aymaras estão unidos em torno de um
presidente, que é um nativo, que é um aymara. Então,
isso é muito signiﬁcativo.
Aqui, na vizinhança, o Paraguai tem grande população guarani, que é também o idioma oﬁcial daquele
País. Por que o povo não poder ser dirigido por um
guarani no Paraguai? Qual a razão? E é por isso que
o Lula criou uma universidade, que é uma universidade
brasileira, ﬁca no Brasil, mas é latino-americana, metade das vagas para os sul-americanos, para quechuas,
para aymaras e para os povos dessa região.
E lá em Redenção, meu caro Presidente, o Presidente da República propôs, e está aqui na Câmara
Federal... Parece que está tendo um enganchamento,
meu caro Paim, parece que pelas razões de estar destinada à população africana e à brasileira está tendo
uma diﬁculdade, um enganchamento. Vamos ver se a
gente desengancha isso lá na Câmara. Reﬁro-me à
criação da universidade luso-afro-brasileira. Metade
das vagas vão ser destinadas a africanos, africanos
negros e a outra metade para os brasileiros, especial-
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mente os negros do Brasil para que a gente possa
garantir ascendência social.
Por qual razão, Sr. Presidente? Porque existe, sim,
a discriminação, existe, sim, o preconceito, mas há uma
razão básica para a discriminação e o preconceito – alguns querem passar a borracha por cima, escondê-la,
–, que é uma brutal luta de classes no nosso tempo.
E essa brutal luta de classes tem razões profundas
do ponto de vista social. E é preciso combatê-la pelos
vários meios, uns fazem uma revolta popular e assumem o governo no seu país e é justo, é correto, do
ponto de vista da luta dos povos no mundo em todos
os tempos. Outros encontram meios para driblar essa
batalha que nós travamos cotidianamente no nosso
País. E uma delas, digamos que o Presidente Lula
busca nos ajudar a resolver, e acho que a conquista
da Unilab é muito importante para o nosso País. Então, eu quero dizer, Sr. Presidente, que já vou assinar
o projeto do Senador Cristovam, juntamente com todos que estão à Mesa e os que chegarem depois, e
sobretudo vamos trabalhar para que a gente resolva
uma pendência inaceitável.
Está aqui o Senador Paim, mestre do Estatuto,
para combater essas desigualdades brutais do Brasil, que falamos lá, ele já tratou disso sobejamente,
mas nós apenas, digamos assim, sublinhamos todas
as questões, que nós criamos caminhos, pequenas
veredas para dar soluções a esses graves problemas
de discriminação, de perseguições que ainda existem
na sociedade brasileira, de preconceitos. O fundo de
tudo isso é, na verdade, ainda uma luta de classes
encarniçada que se trava no mundo inteiro e que se
reﬂete no nosso País.
Por isso eu peço, Sr. Presidente, que nós demos
a maior força para aprovarmos, de uma vez por todas,
o nosso Estatuto e também aprovarmos a criação da
universidade, da Unilab no Estado do Ceará, no Município de Redenção.
Saúdo, uma vez mais, o nosso companheiro Paulo Paim e todos que compreenderam a necessidade
de ter no Brasil o Dia da Consciência Negra, que é o
nosso 20 de novembro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nossos cumprimentos a esse Líder maior do PCdoB
no Brasil. E aqui adentra essa mulher de Mossoró, a
primeira cidade que libertou os negros no Brasil.
Infelizmente, não foi o Ceará. Ela veio aqui cobrar... E ela foi três vezes Prefeita daquela cidade.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Terra da minha mãe. Então, estamos irmanados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
a dos meus avós é Açu, cidade vizinha.
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Agora, quero anunciar a presença de Neudo,
Gilmar Machado e Peixoto, Diretores do Sindicato dos
Comerciários e da CUT do Distrito Federal, que estão
prestigiando esta sessão.
Convidamos o Senador do PTB, Osvaldo Sobrinho, que representa aquele que libertou o trabalhador
brasileiro, Getúlio Vargas.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Mão Santa; Senador Paim, primeiro
subscritor do requerimento para realização desta sessão e que honra este Senado pela sua luta, pelo seu
trabalho; Sr. José Augusto da Silva, Coordenador Nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores; Senador
Inácio Arruda; Senadora que nos honra com a sua
presença; companheiros que lutam para que a história faça justiça ao seu trabalho e às suas lutas; hoje é
um dia memorável, e o Senado Federal faz justiça à
história daqueles que ajudaram e que ajudam a construir este País.
Não é possível escrever a História do Brasil ou do
povo brasileiro sem escrever a história do negro neste
País, que é uma história linda, uma história bonita, uma
história de luta, uma história de exemplos, uma história
de pessoas que ediﬁcaram as raízes deste País.
Este País não teria a história linda que tem se
não fosse a existência e o trabalho de vocês.
Acredito que todos nós temos de lutar para que
a igualdade chegue rapidamente a este País. Não é
possível, em pleno século XXI, ainda se falar em racismo, que indiscutivelmente existe, e existe de forma
monstruosa. Uma forma que desiguala os homens, na
liberdade, nos direitos, nas pretensões e nas oportunidades.
Aqui falou o nosso Senador Cristovam Buarque
que essa igualdade só vamos conquistar por meio do
processo educativo. É verdade. Não existe outra forma
de avançarmos, se não investirmos em educação e se
não dermos oportunidade para que todos ingressem
na universidade e possam, por meio da competência
e da inteligência, mostrar aquilo que sabem. Essa luta
pela educação tem de ser travada por todos nós, a ﬁm
de que todos possam vencer e ser qualiﬁcados por
aquilo que podem produzir e não por aquilo que está
na sua epiderme ou pela cor que possuem.
Acredito que o Brasil tem de reescrever a sua
história, e a História do Brasil parte da sua população.
Somos uma população arco-íris, em que todas as cores
fazem parte da nossa história. Portanto, é necessário
entender que este é o povo brasileiro: diferenciado.
Não há no mundo povo igual, porque somos feitos do
índio, do negro, do branco, das raças de todos que para
cá vieram e que ﬁzeram nossa riqueza. A riqueza que
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está aí não foi feita pela elite brasileira, não. A riqueza
que aí está – e o Brasil é tido como potência hoje – é
a produzida por todos nós. A luta daqueles que por
aqui passaram não pode ser em vão.
Vejo aqui a luta do Senador Paim todos os dias,
todas as horas. Quando assume a tribuna, é para falar
sobre as desigualdades, combatendo as desigualdades, seja do negro, do índio, dos sem-terra, dos aposentados, daqueles que não têm voz, que não podem
falar, que não podem gritar e só gritam pela dor e pelo
sofrimento. Sua luta aqui, Senador Paim, tem sido por
aqueles que não podem manifestar seu pensamento
e sua vontade. Eu diria até que a sua luta aqui e a de
outros companheiros também é a que lá, alguns anos
atrás, na África do Sul, foi encetada por Mandela (Palmas). O grande Mandela, o homem do século, que verdadeiramente quebrou paradigmas, deu sua vida e sua
existência por uma causa. Ficou 27 anos encarcerado,
preso e humilhado, mas não renunciou à sua luta e às
suas convicções. Brigou, lutou, falou e triunfou. Hoje,
a África do Sul é dos negros, que a comandam com
seriedade, responsabilidade e progresso. É prova de
que valeu a pena a luta.
A luta do Bispo Desmond Tutu, Prêmio Nobel da
Paz, homem que lutou, brigou também e tem conseguido, nas suas lutas, vitórias importantes. (Palmas)
Não podemos deixar de falar também no Reverendo Luther King, que deu a sua vida, a sua existência, por uma causa também americana, pelo povo
americano.
Não podemos deixar de falar aqui de outras grandes pessoas que passaram por este Congresso, como
Benedita da Silva, nossa colega na Constituinte, que
lutou, trabalhou, e luta até hoje por causas maiores
como a nossa.
Não podemos deixar de falar no Caó, também nosso colega aqui, cujos projetos todos foram em defesa
da raça negra. Não sei onde anda Caó. Está no Rio de
Janeiro? Grande homem, grande lutador, inteligente,
competente, que aqui deixou a sua marca.
Edmilson Valentim, nosso Deputado Federal, que
aqui passou também como Constituinte, do PCdoB.
Não podemos deixar de falar no Senador que
passou aqui e que assumiu sua negritude, Valdo Varjão, de Mato Grosso. “Negro sim, escravo não” era o
lema dele.
Não podemos deixar de falar no Rinaldo Ribeiro de
Almeida, lá de Cuiabá, vereador, que lutou e luta todos
os dias, intransigentemente, na defesa de suas convicções. Jacy Proença, ex-Prefeita de Cuiabá, Secretária
Municipal hoje, que luta também, todos os dias.
São pessoas cuja voz, cujo trabalho são apenas
o reﬂexo da luta de Zumbi. Zumbi está em cada um de
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vocês, em cada um de nós. Em cada um daqueles que
assomam à tribuna e assumem convicções também.
Em cada um daqueles que não têm medo de falar a
verdade, de mostrar ao Brasil que precisa quebrar
alguns paradigmas, que precisa fazer um reencontro
com a sua história, com o seu povo, com a sua gente,
com as suas origens, com as suas raízes.
Precisamos fazer o reencontro desta Nação, pagando as grandes dívidas sociais que temos, principalmente com os negros, dívida esta que muitos teimam
em dizer que não existe, mas existe e é profunda. Ela
está na alma daqueles que comandam este País, das
elites dominantes, que não têm a mínima responsabilidade com a igualdade social. É necessário, sim,
lutarmos todos os dias. É necessário trabalharmos
nesse sentido.
E feliz o povo que tem aqueles que podem cantar
para que haja justiça. Feliz o povo que teve um Castro
Alves para cantar as suas ilusões, as suas desilusões
e as suas razões. Feliz o povo que teve José de Alencar, que, no seu tempo, na sua hora, no seu momento, falou aquilo que pensava. Feliz o povo que tem um
pouco do espírito, da alma, das lágrimas de Zumbi.
Feliz o povo que vem aqui hoje, faz a sessão no Congresso Nacional, no Senado da República, para dizer
que temos dívidas, sim, a pagar.
Portanto, Senador Paim, neste momento estou
feliz de participar desta sessão, porque aqui podemos
fazer o registro da nossa conﬁssão de fé de que este
País, lindo como é, grande como é, de dimensões continentais, com uma população de quase 200 milhões
de brasileiros, este País precisa fazer uma revisão de
sua História. Mas aqui, a cada dia, todos os momentos,
há sempre uma pregação, há sempre uma luta colocada. E com relação a essa luta toda do Senado da
República, do Congresso Nacional, quero fazer aqui a
homenagem a V. Exª, que tem feito por merecer. Feliz
o povo que tem um Paim numa Casa congressual defendendo os seus direitos. (Palmas) Feliz o povo que
tem um Cristovam Buarque, que não se cansa em falar
em educação nesta Casa. E fala todos os dias, e fala
com convicção. É uma nota só? É, mas fala todos os
dias. Infelizes aqueles que nunca falam. Felizes, minha
Senadora, aqueles que têm a senhora na Comissão
de Assuntos Sociais defendendo as suas convicções.
E o Mão Santa, que não se cansa de falar todos os
dias aqui também, fala com convicção.
Estou feliz por participar desta equipe de homens
e mulheres que, todos os dias, têm temas e temas em
nome daqueles não podem falar.
Tem muita gente que pode falar e fala demais.
Mas há alguns que não podem falar e têm que ter representantes aqui. Não esqueçam: os senhores têm
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que continuar com representantes autênticos aqui
nesta Casa, porque assim a sua voz será sempre alta
e será sempre ouvida.
Fico feliz e agradeço a oportunidade. E quero dizer que contem comigo nesta luta, porque tenho certeza de que ela é justa e que o Brasil deve a vocês, o
Brasil nos deve, nesta luta de remissão dos pecados
que cometeu durante a sua história toda.
Muito obrigado. Felicidade a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essas foram as palavras do Senador Osvaldo Sobrinho, que também põe por terra uma discriminação, a
discriminação que a imprensa tem contra suplente. Aí
está o brilho do suplente de Senador que mostrou a
sua oratória, a sua coragem e a sua cultura.
E eu citaria aqui o grande estadista deste País,
Fernando Henrique Cardoso, que adentrou aqui como
suplente de Franco Montoro, e V. Exª enterra também
essa discriminação que a imprensa faz do suplente.
Eu chamaria um outro que enriquece este Senado da República e que adentrou aqui como suplente,
lá do Pará, um dos mais bravos políticos do Brasil e
representa o PSOL. José Nery é chamado a usar da
palavra.
O PSOL esse Partido...
Não... V. Exª está depois... É para ﬁcar mais aqui,
abrilhantando a Mesa. Tem de ﬁcar uma mulher... Bote
a cadeira aí para Rosalba Ciarlini, porque Mesa que
só tem homem, eu num... Jesus só tinha homem do
lado dele e deu no que deu... Agora, sim, tem uma
mulher.
Com a palavra José Nery, que traduz aqui a bravura da mulher política, criadora do PSOL, Heloisa
Helena.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mão Santa, Presidente, é com grande satisfação que
saúdo todos os presentes à Mesa, o Senador Paulo
Paim, autor do requerimento para esta sessão especial, o Sr. José Augusto da Silva Filho, Coordenador
Nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores e Diretor
Primeiro Vice-Presidente do Diap, Diretor Secretário
Geral da CNTC, o Sr. José Zito, cineasta, a Senadora
Rosalba Ciarlini e também o Ministro Edson Santos,
Ministro-Chefe da Secretaria Especial das Políticas de
Promoção da Igualdade Racial, que esteve conosco
até há pouco. É com grande entusiasmo que eu saúdo
também os colegas Senadores presentes no Plenário:
o Senador Sobrinho, de Mato Grosso, o Senador Cristóvam e os demais Senadores que aqui compareceram
para apoiar, prestigiar e celebrar a luta dos negros e
negras do nosso País, a luta das comunidades afrodescendentes, que estão aqui representadas por nu-
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merosas entidades que atualizam a cada dia a luta do
nosso povo, especialmente das comunidades do povo
negro, em prol da igualdade e da justiça social.
Quero saudar também, com especial entusiasmo,
o Prefeito Bertoldo Couto, do Município de Marituba,
na região metropolitana de Belém, do meu querido
Estado do Pará.
Com certeza, com a sua presença aqui, homenageio também os 143 Prefeitos do meu Estado, o Pará,
bem como as municipalidades brasileiras naquilo que
elas têm feito para também se comprometerem a realizar, elaborar e executar políticas públicas que efetivamente contribuam para que o princípio da igualdade
e da democracia, que deve existir, não faça diferença
entre etnias, raças ou qualquer outra diferença que
não seja a necessidade de buscarmos sempre o respeito e a igualdade.
Começo ainda o meu pronunciamento me referindo de forma especial ao Senador Paulo Paim, autor
do pedido desta sessão destinada a comemorar o Dia
Nacional da Consciência Negra e o Dia de Zumbi dos
Palmares. Porque, é justo dizer, se as causas sociais,
em especial as causas em busca da igualdade racial,
da democracia, dos direitos sociais dos trabalhadores
e do povo brasileiro, dos aposentados, a luta do salário mínimo, a luta por dignidade, têm nesta Casa um
símbolo. Quando aqui homenageamos o Diap em outra
oportunidade, eu disse que os brasileiros, em especial
os do Rio Grande do Sul, têm motivos de sobra para se
orgulhar de um dos seus dignos representantes nesta
Casa, o Paim, que, para nós, não é apenas o operário,
o sindicalista, Deputado Federal por anos e Senador
da República. O Paim – chamo-o assim, com essa intimidade toda, por conta de tudo aquilo que nos une
contra a injustiça, pela dignidade e contra qualquer tipo
de discriminação –, como eu disse e reaﬁrmo desta
tribuna, o Paim não é apenas tudo isso que eu disse,
pois Paim é uma instituição.
Sei que, dizendo isto, homenageio todas as suas
iniciativas, os projetos de lei, de emenda constitucional
e, principalmente, a luta que aqui realizou para aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, que foi à Câmara
e agora retorna ao Senado para, de maneira conclusiva, oferecermos ao País um instrumento legal que
oriente a forma correta de tratamento dos negros e
negras do nosso País e a sua integração com todas
as raças e todas as etnias, porque somos um país de
um povo só. Não é a cor, não é a raça, não é a renda,
não é o grau de instrução, não é a riqueza, não são
os bens que devem nos diferenciar. Todos somos um
mesmo povo.
(Palmas.)
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Por isso, não é admissível qualquer tipo de discriminação e de desigualdade. No dia em que formos
capazes de tratar como iguais, mesmo nas diferenças,
na diversidade, estaremos tendo, construindo de fato a
verdadeira democracia e a verdadeira integração que
não pode excluir ninguém, mas também não pode privilegiar ninguém em detrimento de qualquer condição
social, econômica, política ou cultural. Por isso que é
tão bonita a luta daqueles e daquelas que, ao longo
da nossa história, têm, de forma corajosa e decidida,
lutado contra qualquer tipo de escravidão.
Lembro que este ano completamos, em 13 de
maio, 121 anos do ﬁm formal da escravidão. Mas, tristemente, sob outras formas, o Ministério do Trabalho
e a Comissão Pastoral da Terra estimam que, no Brasil, anualmente, entre 25 mil e 40 mil pessoas sejam
submetidas a condições degradantes de trabalho análogas à condição de escravo, escravo contemporâneo.
Como dizia um sonhador da igualdade, como aﬁrmou,
em sua missa do Quilombo dos Palmares, missa esta
hoje lembrada como um símbolo...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Não sei se
houve tempo limitado para os demais, mas vou protestar aqui e falar mais um pouco.
Falava de uma missa celebrada por Dom Hélder
Câmara lá no Recife, no Nordeste brasileiro, que, na
sua saudação a Maria, dizia: “Igualdade. Basta de escravidão, de qualquer tipo, de qualquer natureza”.
Portanto, ainda voltando ao Senador Paulo Paim,
que foi autor do requerimento que criou, no âmbito da
Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, a
Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil, e, na qualidade de Presidente,
incumbiu-me, com o apoio dos demais Pares, de presidir essa Subcomissão, que vem atuando no sentido
de aprofundarmos essa luta de combate ao trabalho
escravo, monitorar as políticas públicas e, sobretudo,
aprofundar, melhorar a legislação brasileira, para coibir
esse tipo de crime.
Nesses termos, ganha sentido cada vez maior
a aprovação do Projeto de Emenda Constitucional nº
438, de autoria do ex-Senador paraense Ademir Andrade, aqui aprovada no Senado em 2001 e aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados em
2004. Até hoje aguarda a votação em segundo turno,
porque um setor comprometido com aquele tempo de
escravidão, do obscurantismo, tem diﬁcultado a aprovação dessa PEC, que vai expropriar, vai conﬁscar a
propriedade de quem submeter trabalhadores a condições análogas às de escravo.
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Sr. Presidente, Senador Mão Santa, foi com satisfação não pelo tema em si, mas pelo gesto, que o
Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, aprovou
o projeto de lei que criou o Dia Nacional e a Semana de Combate ao Trabalho Escravo, agora a Lei nº
12.064, sancionada pelo Vice-Presidente no exercício da presidência José Alencar, há poucos dias, com
a presença da Senadora Fátima Cleide, do Senador
Pedro Simon e de outros parlamentares. Essa semana visa mobilizar a sociedade brasileira e as outras
instituições em geral para o combate sem tréguas no
sentido e aprovar a PEC contra o trabalho escravo,
bem como a adoção de medidas e de políticas que se
assemelhe nessa direção.
Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ilustres convidados, quero fazer referência à trajetória
do meu Estado do Pará, que se destaca no cenário nacional como o Estado brasileiro que mais titulou áreas
em prol dos remanescentes das comunidades quilombolas, cujos direitos estão consagrados no art. 68 da
Constituição Federal e no art. 322 da Constituição do
Estado do Pará. Nos últimos 11 anos, foram expedidos
34 títulos, beneﬁciando 18 comunidades, atendendo
735 famílias, numa área de 28.788 hectares. Porém,
a luta para o reconhecimento e a titulação de todas
as comunidades ainda está longe de ser concluída.
Segundo dados do Conselho Estadual do Negro, há,
no Pará, 50 mil remanescentes de quilombos em mais
de 320 áreas, a grande maioria, portanto, aguardando
a regularização fundiária.
Quero também, nesta oportunidade, prestar minha
homenagem a todas as entidades que, no Estado do
Pará, ao longo do tempo, têm-se dedicado à defesa da
luta por justiça, igualdade, respeito e reconhecimento
dos direitos da população negra; e àquela que é a entidade protagonista, que iniciou esse trabalho há mais
de trinta anos, o Cedenpa, Centro de Estudos e Defesa
do Negro no Pará, entidade que teve o protagonismo
e presença marcante do trabalho da Professora Universitária Zélia Amador de Deus, a quem presto uma
singela homenagem, lembrando aqui o seu trabalho
e a sua luta.
Também quero lembrar o Movimento Afrodescendente do Pará, Mocambo; o Círculo Palmarino; a União
de Negros pela Igualdade, Unegro; e também o Conselho Estadual das Associações de Remanescentes
de Quilombos do Estado do Pará, Malungo.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Com satisfação, ouço o Senador Inácio Arruda.
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O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Sei
que o tempo de V. Exª está se esgotando; mas, com a
presidência de Mão Santa, ele nunca se esgotará.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Com certeza.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Tratando V. Exª de fazer homenagens especiais, eu gostaria de citar uma ﬁgura que foi praticamente nosso
guia numa obra extraordinária do nosso tempo.Eu fui
autor de um substitutivo chamado Estatuto da Cidade, na Câmara. A obra vinha do Senado, das mãos de
um cearense, Pompeu de Souza, que é de Redenção.
Pompeu de Souza é de Redenção, no Ceará. Fez o
primeiro trabalho sobre o Estatuto da Cidade, mas um
dos grandes guias desse movimento das cidades brasileiras é um homem extraordinário, brasileiro, negro:
Milton Santos, que eu gostaria de deixar registrado
para a nossa memória de grandes lutadores do povo
brasileiro. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço,
Senador Inácio Arruda.
Parece que há convergência de nossas homenagens, uma vez que elas se somam justamente porque quero encerrar o meu pronunciamento citando e
homenageando o geógrafo e intelectual Milton Santos.
Apesar do seu falecimento há dois anos, suas ideias,
suas lutas, sua voz, seu compromisso são de uma contemporaneidade absolutamente ediﬁcante. Ele disse:
“O fato de eu ser negro e a exclusão correspondente
acabam por me conduzir à condição de permanente
vigília”.
Por isso, estejamos todos com Milton Santos
e tantos lutadores da causa de negros e negras em
nosso País, vigilantes e atuantes para fazer valer os
direitos que estão na nossa Constituição, nas nossas
leis, como compromisso inarredável dessa luta por
igualdade.
Portanto, me somo e somo o meu compromisso
e o compromisso do Partido Socialismo e Liberdade, o
PSOL, junto a todas as lutas do povo brasileiro e, em
especial, dos negros e negras para construir o Brasil
da igualdade, da felicidade, sem exclusão, onde todos
tenham assento, tenham direito à educação, ao ter e
ao saber.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos agora para usar da palavra, depois da brilhante oratória do representante do PSOL José Nery,
a Senadora Rosalba Ciarlini.
Rosalba Ciarlini representa aqui a grandeza da
cidade histórica de Mossoró, que foi a primeira cidade
brasileira a libertar os escravos. E ela, extraordinária
médica, fez da ciência médica a mais humana das

231

Novembro de 2009

ciências, foi sempre uma benfeitora da humanidade,
tendo sido por três vezes Prefeita daquela encantadora
cidade. Foi uma extraordinária Prefeita. É uma extraordinária Senadora, e há uma expectativa e esperança
do povo do Rio Grande Norte em vê-la Governadora
do Estado.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Presidente Mão Santa. A apresentação que o senhor faz da minha pessoa a todos os
convidados que aqui vieram me deixa ainda mais
estimulada para que nós possamos fazer valer esse
nosso mandato nas lutas, principalmente contra as
desigualdades, sejam regionais – porque eu venho de
uma região em que, nós sabemos, a Região Nordeste, em comparação com outras regiões, ainda existe
muita discriminação e muitos preconceitos –, seja de
ordem social, das pessoas.
Como o senhor bem falou, aqui ao lado do nosso
colega, o Exmº Senador Paulo Paim tem sido, como
aqui colocou o Senador Osvaldo Sobrinho, do Mato
Grosso, em brilhante oratória, realmente um exemplo
de luta contra todas as formas de discriminação.
Mas eu quero dizer que, realmente, eu venho de
um Estado, de uma região, de uma terra que tem muitos
marcos de lutas de liberdade. A terra em que eu nasci –
eu nasci já ouvindo essa história – foi a primeira cidade,
cinco anos antes da Lei Áurea, que libertou os seus
escravos. Foi a sociedade abolicionista mossoroense
que, no dia 30 de setembro de 1883, encaminhou ao
Senhor Imperador um telegrama – está lá nos registros
– dizendo: “Senhor Imperador, Mossoró é livre. Aqui
não existem mais as amarras da escravidão”.
Na luta libertária pelas mulheres, o nosso Estado, o Rio Grande do Norte, aquele pequenininho que
se vê no mapa com um formato semelhante ao de um
elefante – Estado pequenininho e forte –, foi o que
proporcionou à mulher votar pela primeira vez. Celina
Guimarães Viana, uma professora, e mais algumas
companheiras tiveram esta coragem, esta ousadia de
convencer o Governador da época, e obtiveram a autorização para votar.
Só que há um fato interessante: os votos que foram dados ao Governador, que foi candidato ao Senado
da República e que recebeu o voto dessas mulheres,
Mão Santa – veja como o tempo era ainda mais discriminatório –, foram anulados quando ele chegou ao
Senado – este Senado iluminado por Deus e sob as
luzes da inteligência de Rui Barbosa. Mas foi graças a
essa luta que, depois, no Brasil, de forma unânime, em
todos os recantos, a mulher pôde votar e ser votada.
Mas o que quero aqui dizer aos senhores é que
a luta da liberdade não parou com a libertação dos es-
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cravos nem com o voto feminino. É uma luta de todo
dia. Existem novas amarras que temos que libertar.
Existe realmente muita coisa ainda.
E o meu sonho é o de que, um dia, a nossa Constituição não seja desrespeitada; que a nossa Constituição não seja, de forma alguma, violentada, porque
está lá o artigo que diz que todos são iguais perante
a lei. Repito: todos são iguais perante a lei. Se somos
iguais, por que temos ainda de lutar tanto? Por que
existe diferença de cor, por que existe qualquer tipo
de diferença? Todos somos iguais perante a lei. Mas
não se admite que seja discriminado e negado, por
questões de cor, qualquer tipo de direito – não é privilégio –, seja na educação, na saúde ou no trabalho. E
sabemos que isso infelizmente ainda existe.
É para lutar contra essa discriminação e essa diferenciação que estamos aqui neste Dia da Bandeira,
da nossa sagrada Bandeira, fazendo uma homenagem
ao Dia do Zumbi, Dia da Igualdade Racial. Digo aos
senhores, como Democrata, que meu Partido já está
na defesa do Estatuto da Igualdade Racial (Palmas).
Foi pedida a urgência para sua aprovação. O Relator na
CCJ é o Democrata Senador Demóstenes, de Goiás.
Vou desde já começar uma luta, porque, no plenário, como Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Senador Paim, quero avocar para mim a Relatoria
para que possamos não ter nenhum obstáculo, agilizar
e ter, o mais rápido possível, esse Estatuto, que já foi
tão debatido, analisado e discutido na Câmara, onde
teve a defesa de um Deputado gaúcho (Democrata)
e companheiro do Senado Paulo Paim. Divergem nos
Partidos, mas não nos objetivos maiores, no valor da
vida, de igualdade, fraternidade e solidariedade. Reﬁrome ao Deputado Federal Onyx Lorenzoni. (Palmas.)
Então, quero mostrar que estamos levantando,
no Dia da Bandeira, essa Bandeira do Brasil bonita,
que todos adoramos e reverenciamos. Mas para que
ela possa brilhar mais alto e realmente mostrar todo
o seu valor, deveremos poder dizer que no Brasil não
existem mais amarras de jeito nenhum, porque, na
Constituição, todos são iguais perante a lei.
Tomara Deus que o poeta Vinícius de Moraes,
aquele que dizia “sou o branco de alma mais negra que
existe no Brasil”, se incorpore em todos os brasileiros
para que todos possamos dizer: se somos brancos,
amarelos, de que cor for nessa nesta aquarela brasileira, nossa alma é negra, de amor, solidariedade
e reconhecimento ao trabalho, à luta e ao direito de
sermos todos irmãos.
Axé, meu irmão Zumbi! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Bela oratória de Rosalba Ciarlini.
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Neste auspicioso instante, quero crer que represento com grandeza a história do Senado, ocupando
a Presidência. Estava previsto, agora, como orador o
Senador Paulo Paim.
Então, em nome da história do Senado e de Rui
Barbosa, que fez a Lei Áurea – e Princesa assinou e
o povo jogou ﬂores –, em nome da nossa história de
luta e igualdade, convido para estar como Presidente,
falar como Presidente desta Casa aquele Senador que
não iguala a raça negra, não, que faz todos nós reﬂetirmos que a raça negra tem dado a grandeza deste
País. Digo isso com muita convicção, porque, como a
Rosalba Ciarlini – Rosalba, V. Exª que nasceu em Mossoró, eu nasci em Parnaíba, Piauí. E havia um homem
muito rico, ﬁlho de Domingos Dias da Silva, um português, Simplício Dias da Silva. Foi ele que ﬁnanciou a
guerra para expulsarmos os portugueses do norte que
queriam fazer um país. E ele pegou seus escravos e
mandou para a Europa. Está no livro As Barbas do
Imperador. Construiu a segunda orquestra do Brasil,
de artistas negros.
E há uma cena que eu gostaria de contar, já que
ela enaltece Mossoró.
A minha terra deu o único jurista que se iguala a
Rui Barbosa: Evandro Lins e Silva. Mas deu o maior Ministro de Planejamento deste País: João Paulo dos Reis
Velloso. João Paulo dos Reis Velloso foi Ministro.
Lembro-me, Paim, e quero contar essa cena, essa
cena do respeito que a minha cidade tem à raça negra.
Eu era Deputado Estadual, o Governador era Lucídio
Portela, irmão de Petrônio. E fomos buscar o Ministro
do Planejamento, parnaibano, aquele que foi a luz, o
farol dos militares no período revolucionário.
Todo o progresso se deve a João Paulo Reis
Velloso. Fez o I PND, o II PND. E deu grande exemplo.
Nunca fez uma indignidade, uma imoralidade, uma corrupção. Mas a cidade toda foi buscar o ﬁlho Ministro.
Eu Deputado Estadual ao lado do Governador e dele,
e aquela caravana enorme, eufórica, com o Ministro
luz do País e, de repente, quando vejo, no sol quente
do Piauí, onze horas, ele ia ver a ponte do Jandira, que
nos liga ao Maranhão, Paim, e ele disse: “Para, para,
para. Mão Santa, a casa do professor José Rodrigues.
Era um professor de Português, negro. Então, aprendi
desde aí a não ter discriminação.
Outro dia, morreu meu maior amigo, Paulo Evangelista de Carvalho, Vereador, e aqui é o Paim. “Para,
para, para”. E, no sol quente, centenas de carro a esperar o ﬁlho da terra, Ministro, a dar ordem de serviço para a ponte de Jandira, e eu o acompanhei, e ele
adentrou a casa do professor José Rodrigues Silva,
negro, professor de Português. (Palmas.)
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Então, ﬁquei acompanhando e vendo o Ministro, o
maior nome da história da minha cidade, rendendo-se
ao professor José Rodrigues, de Português, negro.
Então, aprendi desde aí a respeitar, a admirar.
Então, nessa tradição histórica, simbolicamente
queremos colocar para falar da Presidência deste Senado, não como um Senador comum, mas o Senador
maior da história da raça negra no Parlamento brasileiro, Paulo Paim.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Bem, meus amigos e minhas amigas, agradeço
muito ao Senador Mão Santa, que, neste momento,
me passa a Presidência para que eu possa fazer o
pronunciamento e encerrar esta sessão.
Quero dizer aos meus amigos e às minhas amigas que estão aqui que sei que diversos gostariam de
usar a palavra. Só não vamos, infelizmente, permitir,
coisa que faço sempre quando presido os trabalhos
nas Comissões, devido ao horário, inclusive, aqui na
Mesa, o Joel Zito, meu amigo, cineasta... Joel Zito,
para vocês terem uma idéia, que está aqui, com essa
simplicidade, ganhou já todos os prêmios que alguém
poderia ganhar como cineasta. Ele, outro dia, me telefonava da Alemanha, onde estava a convite, fazendo
palestra sobre o tema. O próprio Joel Zito abriu mão
da palavra, como também o José Augusto, que falaria
pelo movimento sindical, abriu mão da palavra, devido ao tempo.
Então, quero agradecer muito a Assis Albuquerque, que estava disposta a fazer aqui uma poesia em
homenagem ao Movimento Negro. Quero agradecer
ao jornalista Walter Brito, que falaria também aqui se
tivesse tempo adequado, por indicação do Movimento Social, que está aqui, neste momento no plenário.
Enﬁm, agradeço a todos que, de uma forma ou de outra, se ﬁzeram presentes aqui nesta atividade não em
homenagem ao Paulo Paim, mas à história bonita do
povo negro, essa história de homens e mulheres que,
durante toda sua vida, deram – eu diria – todo seus
anos por essa causa. Lembro, também, que está no
plenário Megan Mylan, ganhadora do Oscar de melhor
documentário este ano. Então, uma salva de palmas.
(Palmas.)
Meus amigos, primeiro, eu quero, rapidamente,
cumprimentar todos os Senadores que por aqui passaram: Cristovam Buarque; Inácio Arruda; Senadora
Marisa Serrano; Senador Mão Santa, que presidiu a
sessão até o momento; Senador José Nery, que se
encontra aqui, como sempre, presente em todas. José
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Nery, você é um lutador de todas as causas; Senadora
Rosalba Ciarlini. Enﬁm, todos que, de uma forma ou de
outra, contribuíram para que este evento acontecesse.
Quero, também, deixar meu abraço aqui ao Ministro
Edson Santos, que teve de se retirar, mas fez a abertura deste evento. José Augusto, meu companheiro
sindicalista, mais uma vez, aqui presente – já falei dele
–, e, naturalmente, Joel Zito, que eu aqui comentava.
Eu quero – e vou fazer dessa forma – homenagear a
comunidade cigana, que está aqui desde o início; foram os primeiros a chegar e que gostariam de usar da
palavra, mas vamos fazer o debate na Comissão. Vou
ler o recadinho que você me deu aqui, diplomático, inteligente, mas demarca, corretamente, uma posição:
“Senador Paulo Paim, com todo o respeito, quero lhe
pedir que ressalte que no Brasil existem índios, negros,
brancos e ciganos.” (Palmas.)
Parabéns.
Meus amigos, esta é de fato uma sessão emblemática e histórica. E por que eu tenho que dizer isso
para vocês? Oxalá eu possa acertar naquilo que eu
vou dizer. Esta sessão de homenagem a Zumbi talvez
seja a última antes da promulgação do Estatuto da
Igualdade Racial. Por isso ela é simbólica.
O Estatuto da Igualdade Racial foi aprovado por
unanimidade nesta Casa. Foi para a Câmara, teve alterações, voltou agora para o Senado. Eu estava aqui
presente e notava, há poucos minutos, o Senador Demóstenes Torres, meu amigo Joel Zito, e eu falei com
ele aqui e perguntei se eu podia anunciar. Ele me autorizou que anunciasse, já que eu já entreguei à Mesa o
requerimento de urgência para a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial assinado por todos os Líderes.
Todos assinaram. Não houve nenhuma diferença, de
Oposição à Liderança do Governo ao requerimento a
ser entregue à Mesa. O Senador Demóstenes Torres
combinou conosco o seguinte encaminhamento. Na
próxima quinta, teremos uma audiência pública com
a sociedade civil e todos estão convidados a assistir, na Comissão, ao debate sobre o estatuto. Diz ele:
“Depois dessa audiência, Paim, eu darei, em seguida,
o meu relatório e, se depender de mim, Paim... – se
depender dele somente, ele fará de tudo para que o
Estatuto da Igualdade Racial seja aprovado ainda no
mês de novembro, que é o mês da consciência negra.
(Palmas.)
Muito obrigado, Senador Demóstenes Torres. Sei
da sua boa vontade, e não foi de graça que o povo de
Goiânia, quando eu estive lá numa atividade, recentemente, Joel Zito, eu botei em votação, no plenário
de Goiânia, da atividade que estávamos fazendo, se
a indicação devia ser o Senador Demóstenes Torres. E foi aprovado, e o Senador Demóstenes Torres
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aceitou ser Relator numa comissão fundamental,
que é a CCJ.
Mas deixem que eu faça este pronunciamento –
e peço um pouco de paciência de vocês – porque ele
aponta um pouco dessa bonita caminhada de brancos
e negros que lutam pela liberdade, pela justiça e pela
igualdade.
Eu me socorri, para iniciar, da professora Tanise
Müller Ramos, que relatou, em seu trabalho de mestrado, um fato que aconteceu na Escola Satte, em Porto
Alegre. Estava ela com uma turma se deslocando pelo
pátio quando uma das alunas apontou para a própria
sombra e disse: “Professora, olha só: a nossa sombra.
Não dá para ver se somos homens ou mulheres, negros, brancos, índios, ciganos. Somos só humanos”.
Veja a beleza do que disse essa criança. (Palmas.)
Somos só humanos. Por que, então – diz a criança –,
nós temos de debater políticas para combater e eliminar o preconceito?
Enﬁm, histórias como essa, que eu ouço, vejo e
recebo materiais são, como eu digo, de arrepiar.
Também nos ensinam que os adultos precisam
retomar a pureza e a grandeza das crianças para enxergar o mundo. A escola resolveu adotar como nome
da campanha contra o racismo o lema “a sombra”, inspirado somente nesse fato.
Meus amigos, tenho certeza de que amanhã, porque é amanhã, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, muitas histórias como essa serão contadas em nosso País, nas comunidades, nas igrejas,
nos sindicatos, nas assembléias legislativas, câmara
de vereadores, nas ruas, nos quilombos, nas favelas,
enﬁm, em todos os lugares. Nos diversos setores da
sociedade, vamos ver que haverá uma multiplicação de
ideias para eliminar o preconceito em nosso País.
O mês de novembro, claro, possibilita uma releitura da história dos negros na formação do povo brasileiro. A participação dos negros na sociedade não
foi somente para servir, eu diria, de palanque para o
chicote no pelourinho, mas também foi para construir
as riquezas do nosso País.
Os negros, não digam que eles foram servis. Nunca foram servis. Lutaram. Pelearam. Mães, nos navios
negreiros, se jogavam no mar com o ﬁlho na mão tentando voltar para a sua pátria mãe, a África.
A partir daí, criaram os quilombos, resistiram
sempre. É incorreto dizer que eles não lutaram dia e
noite. Eles queriam somente a liberdade. Jamais este
País vai esquecer a história de Zumbi dos Palmares.
Jamais este País vai esquecer a história dos lanceiros negros da Revolução Farroupilha. Foi dito a eles:
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“Lutem contra o poder central que vocês terão a liberdade”. Lutaram, pelearam e depois, covardemente, foram assassinados, foram-lhes tiradas as armas porque
eles não queriam parar de pelear até que a liberdade
fosse assegurada.
Um dia, Joel Zito, quero estar do teu lado para
fazermos um grande documentário sobre a história
dos lanceiros negros. É uma história linda que este
país tem que conhecer mais, que aconteceu lá no
solo gaúcho.
Enﬁm, eu me lembrarei sempre, além dos lanceiros negros, de João Cândido, o Almirante Negro.
Como foi difícil, meu João Cândido! Mas aprovamos
aqui, enﬁm, a anistia a você, que hoje é uma realidade. João Cândido, apresentei também um projeto para
você ser herói da Pátria. João Cândido, ﬁcam aqui as
minhas palmas para você, lá no alto. Você sabe que
você estava certo. (Palmas.)
Claro que eu tenho que citar Abdias do Nascimento; 92 anos. É um guri! (Palmas.) É um guri peleando pela liberdade e pela igualdade no nosso País.
Grande Abdias! Sei que você está assistindo à sessão,
Abdias. Você era meu convidado. Você não pôde vir.
Mas está aí, 92, 93 anos.
Sabe que eu sou metido a escrever poemas, não
é? O poema mais bonito que eu escrevi foi um poema
que eu entreguei em mãos ao Abdias Nascimento, na
data do seu aniversário.
Claro que eu poderia lembrar-me, aqui, de Benedita da Silva, do Caó, do Edmilson. Mas lembro-me
também de Décio Freitas, um homem branco, que foi
o primeiro brasileiro a escrever de uma forma, eu diria,
diferente a história de Zumbi dos Palmares.
Quando eu me elegi Senador, no jornal Zero
Hora do Rio Grande do Sul, Décio Freitas, que já faleceu, escreveu – não sei se ele acertou –: “Agora sim!
Agora teremos um Zumbi no Senado”. É claro que eu
adorei. (Palmas.)
Quero dizer que é bom lembrar qual era o espírito dos nossos quilombos, do Quilombo dos Palmares.
Era da partilha, do respeito à diferença. Com todos!
Com índios, com negros, com brancos, com ciganos,
convivendo sempre em plena harmonia.
Como a maioria dos heróis, Zumbi dos Palmares
foi assassinado. O nosso grande líder foi assassinado
no dia 20 de novembro de 1695. Mas não adianta assassinar os grandes líderes, porque as suas idéias, as
suas posições, eu diria que o coração deles e a alma
não morrem, continuam sempre norteando as nossas
vidas. Quem pensa que matou Zumbi dos Palmares,
no dia 20 de novembro de 1695, se enganou. Zumbi
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continua vivo aqui entre nós, neste plenário em todo
o País. (Palmas.)
Poderia falar de Oliveira Silveira, um dos líderes
também da nossa História. Meu amigo Oliveira, saiba
que você nos deixou grande responsabilidade para
todos nós. Você, com a sua luta, foi um marco na valorização e da autoestima da comunidade negra.
Enﬁm, meus amigos, os sinos do Brasil haverão
de amanhã dobrar; os sinos vão bater, os sinos vão
homenagear, não só Zumbi, mas todos, homens e mulheres, que lutam pela igualdade e pela liberdade. Os
sinos, no dia 20 de novembro, dobrarão por brancos, por
negros, por índios, por ciganos, por todos que amam a
paz e a liberdade. Viva 20 de novembro! (Palmas.)
Tomo a liberdade de dizer que um dia, 20 de
novembro vai ser feriado nacional. Sei que não será
amanhã, mas um dia vai ser.
Apresentei um projeto no Senado, que está na
Câmara, e o Senado aprovou por unanimidade. Eu
quero ver o dia 20 de novembro não só para discutir o
preconceito contra o negro. Eu quero ver o dia 20 de
novembro como o dia em que o País para, para discutir,
repito aqui e vou repetir quantas vezes for necessário,
para combater o preconceito contra os ciganos, contra
os negros, contra os índios, contra a opção sexual, contra a opção religiosa, contra a idade, porque, se alguém
tem mais idade, passa a ser discriminado. Enﬁm, eu
quero esse dia feriado nacional para discutir a cultura
da paz, a cultura da igualdade, a cultura da liberdade,
a cultura de direitos iguais de oportunidades. É assim
que vejo o dia 20 de novembro.
E alguns me dizem: “Mais um feriado esse do
dia 20 de novembro?” Eu lembraria que, nos Estados
Unidos da América, o País mais capitalista do mundo,
a data de Martin Luther King, negro assassinado pela
luta da liberdade do povo norte-americano, é feriado
nacional. Se pode lá, pode aqui também. Ora, por que
não pode? (Palmas.)
Quero só lembrar que o Brasil avançou, apesar
da resistência de muitos. Aqui, no Brasil, já temos oito
Estados onde 20 de novembro é feriado: Alagoas, Amapá, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e
Rio de Janeiro. Em outros, é ponto facultativo. Em 757
Municípios já decretaram o ponto facultativo do dia 20
de novembro em homenagem a Zumbi de Palmares.
Desses, 284 são lá no meu Rio Grande do Sul; 141, no
Mato Grosso; 93, no Rio de Janeiro; 85, em São Paulo;
77 Municípios do Mato Grosso do Sul... Os demais, enﬁm – Piauí está aqui como ponto facultativo. Rio Grande
do Sul também está como ponto facultativo.
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Meus amigos, nestes longos anos aqui no Congresso Nacional, tenho alegria enorme de ter pautado a nossa atuação inspirado na história de Zumbi e
dos Quilombos na construção de ideias e de projetos,
que olharam para todos – todos! –, não somente para
os negros, mas também para os negros. E por que
não os negros? Os negros só querem oportunidades
iguais que os outros também têm. Isso pauta a nossa
atuação. Por isso, o Estatuto da Igualdade Racial. Por
isso, apresentei e aprovamos, Senador Mão Santa, que
nos ajudou muito, e Senador José Nery, o Estatuto do
Idoso. Por isso, o Estatuto da Pessoa com Deﬁciência.
Por isso, trabalhamos muito no Estatuto da Criança e
do Adolescente. Por isso, trabalhamos muito também
no Estatuto da Cidade, que aqui já foi lembrado pelo
Senador Inácio Arruda.
Enﬁm, meus amigos, quero terminar – não vou
falar tudo o que está neste pronunciamento, porque
ele ﬁcará aqui para registro na história –, mas termino
dizendo que acredito muito no Estatuto da Igualdade
Racial. Perguntam-me, às vezes, de onde inventei o
Estatuto da Igualdade Racial, e eu conto, com muito
orgulho, que foi inspirado quando eu fui à África do Sul,
em nome deste Congresso Nacional. Nelson Mandela
estava no cárcere e fui recebido pela Winnie Mandela.
Acompanharam-me Edmilson Valentim, Benedita da
Silva, Caó, Domingos Leoneli e mais dois Parlamentares à época. Recebi das mãos de Winnie Mandela
a “Carta da Liberdade”, escrita pelo Congresso Nacional africano. Ao ler aquela bela carta, eu digo: “O
apartheid que vejo aqui, embora disfarçado, existe lá
no meu País”. (Palmas.)
Eu trouxe a Carta da Liberdade. Claro que olhei
para a caminhada de Martin Luther King e eu me lembrei
da caminhada sobre Washington. Milhares e milhares
de negros e brancos caminharam sobre Washington,
pressionaram a Suprema Corte, a Suprema Corte decide e aprova as ações aﬁrmativas, e, em seguida, o
Congresso dos Estados Unidos referenda. Esse é o
Estatuto da Igualdade Racial. Para mim, liberdade do
povo negro não é o 13 de maio de 1888, quando se
disse que ao negro é dada a liberdade e dane-se. Não
foi assegurado nenhum direito. A verdadeira carta da
liberdade do povo negro poderá ser votada aqui neste
Congresso, neste mês de novembro, que é o Estatuto
da Igualdade Racial. (Palmas.)
Agradeço, sim, nessa linha, a todos os Líderes
de todos os partidos. Está aqui nesta Mesa, está na
mão do Presidente Sarney, o pedido para que o Estatuto da Igualdade Racial seja aprovado em regime
de urgência. Falei muito com o Senador Demóstenes
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Torres e ele me disse: “Paim, depois da audiência, eu
encaminho para a votação”.
Falei com os Presidentes das Comissões, com
a Senadora Rosalba, o Senador Cristovam Buarque
e o Senador Garibaldi, da Economia. Todos disseram:
“Aprove na CCJ, e nós daremos o nosso parecer em
plenário para que a votação se dê de imediato”.
Por ﬁm, para retratar o espírito deste 20 de novembro, quero homenagear a todos que carregam no
seu sangue, na sua alma e no seu coração as ideias
da liberdade, da igualdade, da solidariedade e da justiça.
Eu sou daqueles homens que acreditam que
podemos construir um mundo melhor para todos, um
mundo em que todos tenham direitos de oportunidades iguais. Esse é meu sonho; é o sonho da igualdade, somente isso. Por isso, posso dizer a vocês: viva
a liberdade, viva a igualdade, viva brancos e negros,
índios e ciganos que adotaram esta causa como eixo
de vida, viva Zumbi dos Palmares! (Palmas.)
Eu quero agora homenageá-lo. Está aqui escrito,
mas eu não vou ler.
Aprendi a respeitar, no meu Rio Grande, um
homem negro, campeão – não é, Paulo André? – de
todas as Califórnias eu diria, ou da ampla maioria das
Califórnias. Ele nasceu com uma diferença de dias com
este Senador. Ele nasceu em março, no mesmo ano
deste Senador. Ele teria hoje a minha idade. Ele se
chama César Passarinho. César Passarinho escreveu
e cantou, interpretou canções belíssimas, entre elas
uma de que eu gosto muito:“Que homens são esses
?” O Rio Grande que está ouvindo sabe o que signiﬁca
“Que homens são esses?”
Mas tem uma que foi escrita por Ruﬁno Aguiar e
Clóvis Souza, interpretada, aí sim, pelo grande campeão das Califórnias da Canção Nativa, que se realiza lá em Uruguaiana, no meu Rio Grande do Sul, o
inesquecível César Passarinho.
Agora, para encerrar, eu queria que vocês batessem palmas não para a minha fala, mas para ele, que
já faleceu. Ele tinha a minha idade e faleceu jovem.
Vamos ouvir agora a canção interpretada pelo grande campeão das Califórnias da Canção Nativa, César
Passarinho, com o título “O Negro de 35”. Eu pediria
que a ouvíssemos de pé e depois encerraremos a
sessão. (Palmas.)
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM – (PT – RS) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores a professo-
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ra Tanise Muller Ramos, relatou em seu trabalho de
mestrado um fato que ocorreu na Escola João Sate,
em Porto Alegre.
Estava ela com sua turma se deslocando pelo
pátio quando uma das alunas apontou para a sombra
das crianças reﬂetidas no chão.
A menina chamou a atenção das demais ao falar:
“Professora, olha nossas sombras. Nem da para ver
se somos homens ou mulheres, negros ou brancos.
Só humanos”.
Histórias como essa são de arrepiar.
Também nos ensinam que os adultos precisam
retomar a pureza dos tempos de criança para enxergar outro mundo.
A escola que estava desenvolvendo um trabalho
relativo à questão étnico-racial adotou como lema “a
sombra”, inspirado nesse fato.
Tenho certeza que neste dia 20 de novembro,
dia da Consciência Negra, belas histórias serão contadas nas comunidades, igrejas, sindicatos, Assembléia
Legislativas, Câmara de Vereadores, nas ruas, enﬁm,
em vários lugares e por diversos setores da sociedade
dispostos a consolidar as múltiplas culturas que compõem o nosso país.
O mês de novembro possibilita uma releitura
da história dos negros na formação do povo brasileiro.
A participação dos negros na sociedade não foi
somente de serventia, sob o chicote, mas também
ajudaram a construir as riquezas do país. Os negros
lutaram e ainda lutam por direitos e oportunidades
iguais.
Negros como Zumbi, lanceiros negros, João Cândido, Luisa Manhin, Luiz Gama, Abdias do Nascimento, Benedita da Silva, Décio Freitas o 1º Brasileiro a
escrever sobre Zumbi. Escreveu o artigo Um Zumbi
no Senado quando me elegi em 2002.
O espírito acolhedor do Quilombo de Palmares, de
partilha e de respeito às diferenças com índios, negros
e brancos e ciganos, convivendo em harmonia, reﬂete
uma solidariedade que é típica dos povos africanos e
que foi incorporada à cultura brasileira.
Como a maioria dos herois Zumbi dos Palmares
foi assassinado. O grande líder do Quilombo de Palmares foi morto em 20 de novembro de 1695.
Ele se tornou o símbolo de resistência e de luta
contra a escravidão e emblema das ideias de liberdade do povo negro.
A data se tornou referência para a comunidade
negra brasileira pelas mãos do poeta gaúcho Oliveira
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Silveira, pois até então a referência era o dia 13 de
maio.
No ano passado, estivemos aqui para que o Senado Federal entregasse um voto de aplauso ao nosso
combativo poeta, o qual hoje está, com certeza, acompanhando as festividades e os momentos de reﬂexão
de outra dimensão.
Meu amigo Oliveira saiba que você nos deixou
uma grande responsabilidade, mas acima de tudo,
resgatou um marco da valorização e da auto-estima
da comunidade negra.
Em seus versos aprendemos a nossa história e
resgatamos com auto-estima a nossa memória.
Os sinos de todo o Brasil se dobram ao dia 20
de novembro. Em homenagem aos Negros, brancos,
índios, ligando todos que lutam pela liberdade e igualdade.
Senhoras e Senhores Senadores, é com satisfação que digo um dia teremos no Brasil o feriado nacional
em alusão a data de morte de Zumbi dos Palmares.
Um dia que servirá para debatermos a cultura
da paz, da harmonia, da solidariedade e a luta contra
todo tipo de preconceito.
Uma iniciativa que vai ao encontro a nosso projeto,
o PLS Nº 302/03, aprovado por unanimidade no Senado
e encaminhado para a Câmara dos Deputados.
A matéria garantirá o 20 de Novembro como feriado nacional.
Quero lembrar a todos que nos Estados Unidos,
o dia de nascimento do líder Martin Luther King, assassinado por lutar em defesa dos direitos civis dos
negros de seu país, é feriado nacional. É um dia para
se discutir o ﬁm dos preconceitos.
Digo isso para reforçar a importância do dia 20
aqui no Brasil.
Senhoras e Senhores Senadores, hoje em nosso país, oito estados (Alagoas, Amapá, Ceará, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro e
Rio Grande do Sul) e 757 municípios já decretaram
feriado ou ponto facultativo no dia 20 de novembro,
em homenagem a Zumbi dos Palmares.
Desses 284 municípios são do Rio Grande do
Sul, 141 do Mato Grosso, 93 municípios do Rio de Janeiro, 85 de São Paulo, 77 municípios do Mato Grosso do Sul e os demais segmentados pelos estados
da federação.
Senhores presidentes, nesses 24 anos de Congresso Nacional fui aprendendo a importância da luta
dos Direitos Humanos.
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Como todos sabem, sou fruto do movimento sindical, e foi o movimento sindical que me trouxe para
este parlamento.
Aqui conheci lutadores valorosos, de grandes
temas da sociedade brasileira, mas jamais me esquecerei de Benedita da Silva, Edmilson Valentin e Carlos
Alberto Caó os quais, durante a Constituinte, levaramme para o debate das questões raciais e contra todo
e qualquer tipo de discriminação.
Faço aqui uma singela homenagem a todos lutadores pela igualdade, liberdade e justiça.
A todos movimentos sociais e especialmente ao movimento negro citando aquele que lidera nas ruas desse
país o combate ao preconceito contra o povo negro.
Hoje ele está com 92 anos de idade.
Abraços ao nosso querido e inesquecível, Abdias Nascimento.
Voltando à Constituinte, aquele foi um momento
mágico, pois aprovamos, com o apoio da maioria dos
deputados constituintes, já no artigo primeiro, o princípio da dignidade da pessoa humana.
No artigo terceiro aprovamos a redução das desigualdades, a promoção do bem de todos, a recusa de
qualquer forma de preconceito ou discriminação.
No artigo quarto aprovamos a prevalência dos
direitos humanos e no artigo quinto a defesa da igualdade.
Mas um dos artigos mais festejados pela comunidade negra foi o artigo quinto, o qual taxou o racismo
como imprescritível e inaﬁançável, bem como o artigo
68 do Ato das Disposições Transitórias das Constituição Federal, que garante o direito de reconhecimento
das terras dos remanescentes quilombolas.
No âmbito Constitucional Educacional, não podemos deixar de mencionar os artigos 215, 227 e 242
que tratam da necessidade de ﬁxar datas comemorativas signiﬁcativas para os diferentes “segmentos
étnicos”, a garantia da educação sem preconceitos e
do acolhimento à contribuição de diferentes culturas
e etnias para a formação do povo brasileiro e no ensino de História.
Senhoras e Senhores Senadores, a nossa Constituição Cidadã, apresentou para a sociedade brasileira, indicativos do reconhecimento da exclusão do
povo negro que, com o passar dos anos, deveria ser
alcançada.
Trabalhamos para aprovar a Lei nº 7.716, de 1989,
da qual fui relator, para regulamentar o dispositivo constitucional punindo os crimes de preconceito de cor ou
raça. Em seguida aprovamos a Lei nº 9.459, de 2007,
de minha autoria, que reconhece a injúria racial.
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Trabalhamos pela aprovação da Lei nº 10.639,
de 2003, que estabelece o ensino da história e cultura
afrobrasileira e africana nas escolas de ensino fundamental e médio.
Enﬁm, de lá para cá diversas foram as iniciativas
e os nossos desaﬁos para o reconhecimento cultural e
político da nossa história. Um exemplo é a Anistia de
João Cândido, nosso Almirante Negro.
Mas posso dizer, com sinceridade, que mesmo
querendo sempre avançar mais e mais no ritmo dos
movimentos sociais e dos que estão na base da pirâmide social, sinto que a cada ano que se passa, a sociedade está abrindo os olhos para superar o racismo
e a discriminação.
No entanto, muitos ainda estão confusos para
compreender que as políticas de promoção da igualdade de direitos e oportunidades para a população negra serão capazes de impulsionar toda a sociedade.
O Estatuto da Igualdade Racial é um dos caminhos para isso. Ele está tramitando no Congresso
Nacional desde 2000, já sofreu avanços e retrocessos
na opinião da comunidade negra e hoje se encontra
em situação de consenso, sem os principais pontos
polêmicos, segundo os especialistas.
Aqui no Senado, a versão aprovada por unanimidade, foi o substitutivo do Senador Rodolfo Tourinho,
que é mais avançado que o aprovado na Câmara dos
Deputados.
Mas após dez anos de tramitação da matéria,
creio que devemos trabalhar com a versão possível,
com as diretrizes para a superação do preconceito e
da discriminação contra quem quer que seja.
O Estatuto da Igualdade Racial que recebeu assinatura de todos os líderes do Senado para ir a votação
no plenário, trata de temas como saúde, educação, esporte, liberdade religiosa, mercado de trabalho, acesso
a justiça, dentre outros.
É o momento do Estado brasileiro reconhecer que
somos iguais nas diferenças e que hoje buscamos a
igualdade de direitos e oportunidades.
Acredito, Senhoras e Senhores, que o Estatuto
será votado ainda neste mês, mês da Consciência
Negra. Inclusive teremos na próxima terça-feira uma
audiência pública para debater o tema.
Aproveito para agradecer a todos os líderes partidários por terem assinado o pedido de votação em
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regime de urgência urgentíssima no plenário após a
apresentação do parecer do relator, senador Demóstenes Torres, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) do Senado.
Senhor Presidente, por ﬁm, para retratar o espírito deste dia 20 de novembro, quero homenagear a
todos que carregam em seus corações os ideais de
trabalho, liberdade, igualdade, solidariedade e justiça, acreditando que podemos construir um Brasil de
direitos e oportunidades iguais. Deixo aqui a canção
composta por Ruﬁno Aguiar e Clóvis Souza e interpretada pela grande voz das Califórnias da Canção Nativa,
realizadas em Uruguaiana (RS), o inesquecível César
Passarinho, “O Negro de 35:
A negritude trazia a marca da escravidão
Quem tinha a pele polianga vivia na escuridão
Desgarrado e acorrentado, sem ter direito a razão
Castrado de seus direitos não tinha casta nem grei
Nos idos de trinta e cinco, quando o caudilho era o rei
E o branco determinava, fazia e ditava a lei
Apesar de racional, vivia o negro na encerra
E adagas furavam palas, ensanguentando esta terra
Da solidão das senzalas tiraram o negro pra guerra
(Peleia, negro, peleia pela tua independência
Semeia, negro, semeia teus direitos na querência)
Deixar o trabalho escravo, seguir destino campeiro
As promessas de igualdade aos ﬁlhos no cativeiro
E buscando liberdade o negro se fez guerreiro
O tempo nas suas andanças viajou nas asas do vento
Fez-se a paz, voltou a conﬁança, renovaram pensamentos
A razão venceu a lança e apagou ressentimentos
Veio a lei Afonso Arinos cultivando outras verdades
Trouxe a semente do amor para uma safra de igualdade
Porque o amor não tem cor, sem cor é a fraternidade
(Peleia, negro, peleia com as armas da inteligência
Semeia, negro, semeia teus direitos na querência)
Era o que tinha a dizer.
(Procede-se à execução da canção.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 40
minutos.)
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Ata da 216ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 19 de novembro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa, Paulo Paim e Osvaldo Sobrinho
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 11 minutos e encerra-se às 20 horas e 8 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, 19 de novembro de 2009.
Hoje é Dia da Bandeira, símbolo maior da nossa Pátria.
Ei-la, com as cores clássicas, o verde, o amarelo, o azul e o branco, o dizer “Ordem e Progresso” e
estrelas que signiﬁcam nossos Estados.
Esta é uma sessão do Senado da República Federal do Brasil, na sua capital, Brasília. É a 3ª Sessão
Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura, em 19 de novembro de 2009. Esta é a 216ª Sessão Deliberativa
Ordinária.
No painel, constatamos a presença de 41 Senadores da República na Casa.
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Há número regimental.
Declaramos aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Há pouco, encerramos uma sessão especial em
homenagem a Zumbi dos Palmares, que faleceu em
20 de novembro do segundo século de existência do
Brasil e que foi o precursor da liberdade do negro do
nosso Brasil.
Então, sob a proteção de Deus, iniciamos os
nossos trabalhos.
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) –
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 2.097 e
2.098, de 2009, das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre os Requerimentos nºs 1.210 e
1.295, de 2009.
A Presidência comunica que as matérias constarão da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa
ordinária, nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 2.99 e
2.100, de 2009, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte,
sobre as seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 2007 (nº
1.399/2007, na Casa de origem, do Deputado
Juvenil Alves), que altera os incisos I e II do caput do art. 990 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, que institui o Código de Processo Civil
(permite ao companheiro sobrevivente ser nomeado como inventariante); e
– Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 2008 (nº
4.731/2001, na Casa de origem, do Deputado
Marcelo Teixeira), que denomina Rodovia Padre
Cícero Romão Batista o trecho da BR-116 compreendido entre os viadutos da Avenida 13 de
maio e da Cidade dos Funcionários, na cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará.
As matérias ﬁcarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência recebeu os Ofícios nºs 259, 260, 261,
263, 265 e 267, de 2009, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte; e nº 357, de
2009, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara
nº 122, de 2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 182, de 2005; 650, de 2007; 33, 197, 224 e
381, de 2009.
Com referência aos expedientes recebidos, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re-
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gimento Interno, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetos sejam apreciados pelo
Plenário.
São os seguintes os ofícios recebidos:
Of. Nº 259/2009/CE
Brasília, 10 de novembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aparovação de matéria
Senhor Presidente
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 197, de 2009, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Efraim
Morais, que “Autoriza o Poder Executivo a criar campus
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Paraíba, no Município de Esperança.”
Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano, Vice-Presidenta no Exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
Of. Nº 260/2009/CE
Brasília, 10 de novembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Nossa
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 381, de 2009, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Cícero
Lucena, que “Autoriza o Poder Executivo a cria campos
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba, no Município de Pancó.”
Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano, Vice-Presidenta no Exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
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Of. nº 261/2009/CE
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Of. nº 265/2009/CE
Brasília, 10 de novembro de 2009

Brasília, 10 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Assunto: Aprovação de matéria.

Assunto: Aprovação de matéria.

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência, que esta comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 33, de 2009, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Sérgio
Zambiasi, que “Inscreve o nome do Senador Pinheiro
Machado no Livro dos Heróis da Pátria”.
Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano,
Vice-Presidenta no Exercício da Presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado
Federal.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 2009, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Ricardo
Barros, que “Institui o Dia Nacional de Luta contra o
Câncer de Mama”.
Atenciosamente, Senadora Marisa Serrano,
Vice-Presidenta no Exercício da Presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado
Federal.

Of. nº 263/2009/CE

Of. nº 267/2009/CE
Brasília, 10 de novembro de 2009

Brasília, 10 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Assunto: Aprovação de matéria.
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 650,
de 2007, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Marconi Perillo, que “Autoriza o Poder Executivo
a criar a Universidade Federal do Sudoeste de Goiás
(UFSOG), com sede no Município de Jataí, no Estado de Goiás”.
Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano,
Vice-Presidenta no Exercício da Presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado
Federal.

Assunto: Aprovação de matéria.
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 224, de 2009, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Efraim
Morais, que “Autoriza o Poder Executivo a criar campus
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Paraíba, no Município de Mamanguape”.
Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano,
Vice-Presidenta no Exercício da Presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado
Federal.
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Ofício nº 357/09-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 4 de novembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ,
do Projeto de Lei do Senado nº 182, de 2005, que “Al-
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tera o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967,
que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e
vereadores, para deﬁnir como crime de responsabilidade a aplicação indevida de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que impliquem
na suspensão do oferecimento da merenda escolar.”,
de autoria do Senador Cristovam Buarque.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, _ Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Sobre
a mesa, projetos de lei da Câmara que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
Projetos que acabam de ser lidos tramitarão nos termos
do inciso V do § 1º do art. 91 do Regimento Interno. O
Projeto de Lei da Câmara nº 294, de 2009, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa; e o Projeto de Lei da Câmara nº 295,
de 2009, será apreciado pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional e, nos termos do art. 49,
I, pela de Constituição, Justiça e Cidadania.
As matérias poderão receber emendas perante
a primeira ou única Comissão do despacho, pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, da
referida Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 333, de 2007, de
autoria do Senador Almeida Lima, que altera
dispositivos dos Decretos-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), e nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal), para ampliar os casos de aplicação da
pena de perda de bens e valores e garantir sua
execução e a reparação do dano sofrido pelo
ofendido; e
– Projeto de Lei do Senado nº 472, de 2008, de
autoria do Senador Antonio Carlos Valadares,
que altera o art. 554 da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, para
permitir a sustentação oral nos julgamentos de
agravos nos Tribunais.
Tendo sido apreciados terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto
de Lei do Senado nº 472, de 2008, aprovado, vai à
Câmara dos Deputados; e o Projeto de Lei do Senado nº 333, de 2007, rejeitado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do
Projeto de Resolução nº 72, de 2009, que suspende
a execução do art. 1º do Decreto nº 3.979, de 30 de
janeiro de 1995, do Estado da Bahia (alterou a base
de cálculo da gratiﬁcação de produção atribuída aos
servidores do grupo Operacional Fisco).
Tendo sido aprovado em decisão terminativa pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
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É lido o seguinte:
Ofício nº 154/2009-GLDBAG
Brasília, 19 de novembro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senhor Marcelo
Crivella como membro titular na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa – CDH, em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, protestos de estima e consideração. –
Senador Aloizio Mercadante, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência designa o Senador Marcelo Crivella para
integrar, como titular, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do expediente encaminhado pela liderança do Bloco de apoio
ao Governo.
Há oradores inscritos.
Pediu à nossa Secretaria Executiva, Drª Cláudia
Lyra, a inscrição para uma comunicação inadiável o
Senador Acir Gurgacz, de Rondônia.
Há lista de oradores inscritos.
Está inscrita, por permuta com o Senador Cristovam Buarque, a Senadora Marisa Serrano, que, há
pouco, falou da tribuna em homenagem à Zumbi dos
Palmares. Ela representa o novo Estado do Mato Grosso do Sul e a beleza e a inteligência da professora do
Brasil. Essa brava e extraordinária mulher representa o PSDB. Eu até diria o seguinte: acho que está na
hora de mudar esse negócio de José Serra e Aécio.
Nenhum dos dois, vamos candidatar é a Marisa Serrano, que representa a mulher brasileira. Aí vamos ter
uma mulher mesmo na Presidência.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Apoiado!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Geraldo Mesquita Júnior apoiou.
V. Exª, regimentalmente, usaria da palavra por
dez minutos, mas jamais ousaria cortar a palavra de
V. Exª, porque tenho aprendido muito com seus pronunciamentos.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Obrigada, Sr. Presidente! É sempre um prazer enorme
tê-lo aqui na Presidência desta Casa. V. Exª se tornou
conhecidíssimo no país inteiro por meio da TV Senado,
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pela sua cultura e principalmente pelo seu tino e pela
sua perspicácia a respeito de todos os temas.
Srs. Senadores, a história é um processo que
nos ensina que a arrogância é sempre uma péssima
companheira. Os acontecimentos devem ser olhados
sob a ótica da cautela e da humildade, porque no Brasil nada se transforma como num passe de mágica.
Nossa realidade tem uma dinâmica que se constrói
no aprendizado do dia a dia, com muita ponderação,
paciência e bom senso. É assim que o brasileiro trabalha. É pensando, discutindo e conversando que as
coisas vão acontecendo neste País.
A questão do recente apagão que atingiu 18 Estados brasileiros e mudou a rotina de mais de 60 milhões
de pessoas é emblemática. É o exemplo que quero dar
para isso que acabei de colocar como conceito.
Independentemente de sermos Governo ou Oposição, temos que atuar sempre em favor da transparência. O povo tem o direito de saber aquilo que se passa
no País, tem o direito de saber o que aconteceu com
ele, por que tivemos um apagão. Isto é, tem o direito
de saber onde está o erro, o que faltou, o que vamos
fazer para consertar aquilo que aconteceu. Quero dizer que o cidadão brasileiro tem direito à verdade e a
explicações plausíveis.
Tenho acompanhado o debate sobre as causas
desse desastre e posso concluir que, seja qual for a
origem do problema, uma coisa é certa: ele ensinou a
todos nós – políticos, técnicos, empresários, especialistas no assunto – que o imponderável nos espreita e
qualquer governante que se arrogar dono da verdade
vai, certamente, perder sempre.
Tenho visto, no debate político brasileiro, esse
erro se repetir. O processo eleitoral do próximo ano
começou prematuramente e sob os auspícios do Presidente Lula. Já falamos isso aqui e todos têm falado
muito nisso. Mas, principalmente, o que me preocupa
é a sinalização que este Governo e os políticos ligados
a este Governo têm dado de que vão colocar no centro
do debate as comparações entre o Governo Fernando
Henrique Cardoso e o Governo Lula.
Essa é uma preocupação que me cala fundo,
Senador Geraldo Mesquita. Aﬁnal de contas, o mundo
muda, as circunstâncias mudam, a forma de as pessoas
conviverem entre si muda e, principalmente, os interesses mudam. Portanto, não há como a gente querer
comparar dez anos atrás com o momento de hoje.
Quero dizer que o que devemos fazer é justamente uma comparação global, da época da globalização,
da época da Internet, da época em que as coisas se
tornam velhas simultaneamente, pois algo que agora
é novidade não o será daqui a pouco. Antes falávamos
em séculos; hoje estamos falando em décadas. Então,
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as mudanças estão acontecendo muito rapidamente e,
portanto, não há como não pensarmos nas mudanças
como processo histórico. E aqui, nada mais justo do
que pensarmos na nossa história, nos problemas que
estamos enfrentando e nessa forma de perspectiva
histórica e de um processo de construção permanente
que deve afetar todos nós.
Por isso, tornou-se comum dizer que muitas das
conquistas do Governo Lula foram gestadas no Governo
Fernando Henrique. E também muitos dos problemas
que foram evitados no atual Governo ocorreram por
causa de medidas adotadas naquele período, como a
queda da inﬂação, a política cambial, as criações das
metas inﬂacionárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal,
o saneamento dos bancos. Tudo isso deu o substrato
e a força para que o Governo Lula conseguisse superar aquilo que hoje é uma das maiores crises por que
o mundo já passou. E o Brasil passou esse momento
histórico de uma forma mais segura.
Acredito que dizer que o apagão do Governo
Fernando Henrique é igual ao apagão do Governo
Lula não é possível. São dois momentos diferentes,
características diferentes e, provavelmente, origens
diferentes. Embora a gente não saiba ainda qual é a
origem efetiva daquilo que aconteceu há duas semanas aqui no País.
Por isso acredito muito que iludir a sociedade é
dizer a ela que essa comparação deve existir e é sobre ela que vamos fazer nossos debates futuros. Isso
é iludir mesmo a população e a sua boa-fé.
Cada tempo tem o seu tempo. E é isso que temos
que ter em mente, trabalhando com questões fundamentais. O que quero é um debate honesto, sem mistiﬁcações, um debate às claras, que a população brasileira possa acompanhar e possa, sim, saber aquela
linha, aquela metodologia, aqueles conceitos que são
melhores para ela e aquilo que lhe dá mais tranqüilidade para o seu futuro e da sua família.
Portanto, eu quero dizer que, quando ouvi a Ministra Dilma dizer, com muita arrogância, que apagão
não iria acontecer nunca no Governo Lula, uma semana depois acontece o “apagão”. Parece até que Ele,
lá em cima, resolveu mostrar que arrogância não é o
melhor para governar este País, que este é um País de
homens e mulheres que não usam arrogância e prepotência como pano de fundo da discussão das questões mais importantes do País. O povo brasileiro não é
visto dessa maneira. Poucos são aqueles que dirigem
este País que são vistos com extrema arrogância. E a
Ministra Dilma mostrou isto: a prepotência em emitir
conceitos que, logo depois, foram destruídos.
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Descobrir essas causas do “apagão”, desse último
“apagão”, é essencial principalmente porque demonstra um compromisso com o futuro do País.
E aqui eu quero fazer uma pausa, Senadora Maria, que está aqui conosco – é um prazer enorme –, e
Senador Geraldo Mesquita. O povo brasileiro quer, sim,
entrar numa campanha política para 2010 pensando
no futuro. Não interessa a ele voltar ao passado e fazer
comparação de governos. O que o povo brasileiro quer?
O que nós queremos? É saber se quem vai governar o
País vai ter competência gerencial para fazer com que
este País avance no desenvolvimento, principalmente
no desenvolvimento sustentável. Essa é a linha que o
povo vai querer. Nós vamos discutir, em 2010, as propostas de quem vai dirigir este País.
Não interessa discutir propostas de quem já passou.
O povo não vai ser governado pelo Lula. Vai ser
um outro governante. E esse governante deve dizer à
população brasileira, de forma clara, lúcida e competente, qual é o rumo que o País vai ter nos próximos
anos.
É desse rumo e do nosso futuro que vai depender muito a vida, a segurança e a tranqüilidade do
povo brasileiro.
Eu quero dizer a todos os que trabalham neste
País, em qualquer área, que todo cidadão brasileiro vai
querer saber se a educação vai melhorar. Ele vai querer saber se as ﬁlas nos postos de saúde vão diminuir.
Ele vai querer saber se vai haver mais trabalho. Ele vai
querer saber se o meio ambiente vai estar apto a lhe
oferecer uma vida digna por muitos e muitos anos. Ele
vai querer saber de todos aqueles pontos de referência
importantes para a sua vida.
Portanto, quando eu vejo colocarem a política
como uma questão maior no equilíbrio, mas principalmente na comparação entre dois Governos, eu quero
dizer que, como o “apagão”, nós precisamos saber das
verdades que existem, das linhas que cada um está
tomando, daquilo que é importante para o País, mas
precisamos muito mais garantir o nosso futuro.
Eu quero saber se o apagão aconteceu e o que
estão fazendo para resolver a causa. Eu quero saber
se apagão vai ter sempre. Eu quero saber se isso é
o início e o prenúncio de algo mais grave que possa
acontecer no País. Eu quero saber se a construção
das novas usinas vai dar conta do recado. Eu quero
saber se talvez não seja só usinas hidroelétricas, talvez precisemos passar para outras fontes de energia,
não ﬁcarmos só dependendo de seca ou excesso de
águas. Quer dizer, são coisas que nós precisamos saber. Isso, sim, nós queremos saber, mas não é só saber por saber. Não é saber só para bater no Governo.
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Não é saber só para fazer oposição ao Governo. Eu
quero saber pelo nosso futuro, para o povo brasileiro
saber para onde nós vamos e que segurança nós temos para caminharmos.
E é pensando nisso que eu quero aqui lembrar
algo que aconteceu na semana passada também. O
“apagão” está sendo usado também para dar luz a outros temas fundamentais da nossa realidade. E eu quero
fazer minhas aqui as palavras do Senador Cristovam
Buarque, que disse, nesta tribuna, algo fundamental:
o “apagão” colocou na agenda brasileira os apagões
invisíveis do dia a dia. E falou dos apagões invisíveis:
o apagão do Enen e do Enad, o apagão da infraestrutura, o apagão moral e ético, o apagão da segurança
pública, o apagão da Previdência Social, o apagão da
censura à imprensa, enﬁm, tudo aquilo que está latente,
enfraquecendo a força moral do povo brasileiro.
E nós precisamos reagir. Precisamos fazer e
compreender que é nesse diapasão que é importante discutirmos as questões brasileiras agora e para o
próximo ano, principalmente para as eleições do próximo ano, principalmente garantindo a obediência à lei
e garantindo a todo o povo brasileiro a tranquilidade
de saber que nós temos um Governo que vai a fundo
nos problemas e que não usa a mistiﬁcação da propaganda para enganar o povo.
E é com essa tranquilidade, com essa transparência, com essa seriedade que a gente espera que
o Governo dê respostas aos nossos grandes problemas brasileiros.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após brilhante pronunciamento da Senadora Marisa
Serrano, que representa o Mato Grosso do Sul e o
PSDB, convidamos para usar da palavra agora, para
uma comunicação inadiável, Acir Gurgacz. Ele representa o Estado de Rondônia.
Seu Partido é?
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – PDT.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
ele é do Partido de Leonel Brizola, que tem aqui uma
Bancada forte, valente, muita aguerrida.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador) – É
verdade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria
inicialmente de agradecer a acolhida que aqui recebi de todos os membros desta Casa do Parlamento
brasileiro.
Reaﬁrmo aqui que minha atuação nesta Casa se
pautará pela defesa dos interesses do Brasil e do povo
de Rondônia, um dos Estados mais jovens da Nação
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brasileira, que tanto merece melhores condições de
desenvolvimento econômico e social.
Rondônia, apesar dos infortúnios históricos que
tem atravessado, é hoje o Estado que mais cresce
na Região Norte do País, se constituindo num polo
de atração de migrantes e de investimentos de toda
ordem alavancados pelo complexo hidrelétrico em
construção no rio Madeira e por outras obras estruturantes do PAC.
As primeiras projeções sobre o número de migrantes que estariam em trânsito para Rondônia, por conta
das obras do rio Madeira, eram de algo em torno de
40 mil pessoas. Agora, já se fala em 120 mil pessoas
que estão se deslocando para Rondônia para participar dessa nova fase do eldorado brasileiro.
Sr. Presidente, a solução para o apagão energético do Brasil está vindo de Rondônia. O complexo
hidrelétrico do rio Madeira, com potência instalada de
6 mil megawatts, vai assegurar energia para o País
se desenvolver com segurança, sem ﬁcar no escuro. Porém, é preciso que o Estado de Rondônia e o
seu povo também sejam beneﬁciados com este ciclo
energético.
É um novo ciclo econômico que o nosso Estado atravessa, e, ao contrário dos ciclos da borracha,
do ouro e da madeira, que trouxeram muita riqueza
para os exploradores, mas também deixaram suas
mazelas, espera-se que este seja um ciclo de desenvolvimento sustentável, com geração de riqueza para
todos, inclusão social, distribuição de renda e proteção ambiental.
O eldorado de Rondônia começou com a exploração da borracha e a construção da estrada de ferro
Madeira-Momoré, no início do século XIX, quando surgiu o território do Guaporé. Essa terra foi desbravada
por Marechal Rondon, que abriu as primeiras picadas
para as linhas telegráﬁcas no meio da ﬂoresta, dando
início a uma das maiores diásporas da humanidade
em todos os tempos e que até hoje atrai pessoas de
todos os cantos do País e do mundo.
Com a soma desses ﬂuxos migratórios, vivem
hoje na Amazônia mais de 20 milhões de brasileiros.
São nordestinos, paulistas, mineiros, gaúchos, catarinenses ou paranaenses, como eu, que se mudaram
para o Norte em busca de dias melhores para suas
famílias e para o País, atendendo ao chamado do Governo brasileiro na época em que se dizia para “integrar
a Amazônia e não entregá-la ao estrangeiro”.
Esses desbravadores, que abandonaram tudo o
que tinham em suas terras de origem para realizar a
experiência de reforma agrária e colonização de Rondônia, recebiam como orientação do Governo que
derrubassem até 50% da mata sobre os seus lotes
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para assegurar o direito à terra. Portanto, foi o próprio
Governo que permitiu o desmatamento dessas áreas,
quando as suas deﬁnições legais eram regidas por
outras normas.
Esse povo abriu estradas, plantou café, cacau,
soja e muitas outras culturas. Implantou a pecuária, os
laticínios, o comércio, as indústrias, enﬁm, instalou os
52 Municípios que hoje compõem o Estado de Rondônia e abriu as fronteiras da Amazônia para o mundo. Muitos deles ﬁcaram pelo caminho, vencidos pela
malária e outras doenças tropicais.
Os que ainda permanecem no meio rural são penalizados pela mudança das regras no meio do jogo
e não têm acesso, hoje, a crédito rural, a incentivos
ﬁscais nem quaisquer outras garantias do Governo
Federal.
O programa Arco Verde Terra Legal, que o Governo do Presidente Lula está implantando para a regularização fundiária na Amazônia, ainda apresenta
resultados modestos, mas é a esperança de que a justiça fundiária seja feita para a população de Rondônia
e de toda a Amazônia. Mas ele não é suﬁciente para
atender as necessidades do agricultor, do pecuarista
e dos povos da ﬂoresta.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, defendo
o desmatamento ilegal zero, o ﬁm das queimadas, a
proteção das nascentes e matas ciliares, mas desde
que seja regularizada a questão fundiária, resolvidos
os passivos ambientais e feito o pagamento pelo serviço de manutenção e conservação da ﬂoresta aos
proprietários rurais. O agricultor precisa de compensação ﬁnanceira para recuperar o passivo ambiental
de outras épocas.
Os produtores rurais não podem arcar com o
ônus da recuperação das matas ciliares e da reserva
legal, pois não têm recursos para gerir sozinhos ações
dessa natureza. Foi o próprio Governo que impulsionou o desmatamento dessas áreas, em épocas anteriores, então, nada mais justo que o Governo também
participe desse esforço de recuperação oferecendo
compensação ﬁnanceira a quem recuperar as áreas
degradadas.
É preciso regulamentar o uso dessas áreas, proibindo efetivamente as atividades agropecuárias e industriais nas áreas consideradas tecnicamente impróprias, com amparo de base cientíﬁca.
O Governo brasileiro precisa estabelecer os princípios básicos que nortearão a legislação ambiental
e fazer a revisão do Código Florestal, deixando para
os Estados o detalhamento das normas para que o
façam de acordo com as realidades e características
regionais. O mais urgente é buscar uma solução para
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o problema da reserva legal e da recomposição das
Áreas de Preservação Permanente.
Neste ﬁnal de semana, vamos discutir a revisão
do Código Florestal em um seminário que será realizado em Ji-Paraná, no coração de Rondônia, de onde
pretendo trazer contribuições para essa discussão, Sr.
Presidente.
De todo modo, é preciso que o homem seja integrado ao meio ambiente; que o agricultor tenha subsídios para continuar produzindo e, ao mesmo tempo,
protegendo as matas ciliares e as nascentes. A problemática ambiental precisa ser resolvida com a participação do homem.
Ao povo de Rondônia, que me conferiu este mandato, reaﬁrmo aqui o compromisso de trabalhar com
dedicação, para que possam viver de forma integrada
ao meio ambiente, à Floresta Amazônica, priorizando
o combate à pobreza, o direito à educação, à produção sustentável de alimentos, à geração de energia e
à industrialização do nosso Estado, baseada nos princípios do desenvolvimento sustentável, com proteção
ambiental, inclusão social e crescimento econômico.
Quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, para parabenizar a população de Ji-Paraná, que,
no próximo dia 22 de novembro, completa 34 anos de
emancipação política. Então, ﬁcam aqui os meus parabéns a todos os ji-paranaenses. É a minha cidade,
de onde venho, onde fui Prefeito. Mando um abraço a
todos e os cumprimento.
Muito obrigado pela oportunidade.
Até a próxima.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ouvimos a palavra de Acir Gurgacz, que representa
o PDT e o Estado de Rondônia.
Por uma deferência toda especial, cede a vez o
cavalheiro Senador Mário Couto, como orador inscrito,
para a Líder do Partido dos Trabalhadores, do Estado
de Santa Catarina, e também das professoras do nosso Brasil, Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Agradeço, Sr. Presidente, de forma muito especial,
ao Senador Mário Couto, que gentilmente concordou
em fazer a inversão na ordem dos pronunciamentos.
Eu gostaria de fazer o registro, no plenário, da
votação ocorrida na Comissão de Infraestrutura hoje
pela manhã. Já tive oportunidade, inúmeras vezes, aqui,
nesta tribuna, de referir-me à importância que, cada
vez mais, toma corpo e à grande expectativa que há
em todo o Planeta para a Conferência Mundial que se
realiza na cidade de Copenhague, na Dinamarca, agora, no mês de dezembro. Nessa Conferência Mundial
sobre o clima, os principais dirigentes das Nações e
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delegações de praticamente todos os países vão estar
presentes. E todos nós temos uma expectativa de que,
efetivamente, dessa conferência possamos ter avanços
signiﬁcativos de compromissos, de metas que venham
a ser assumidas por todos os países no sentido de redução da emissão dos gases de efeito estufa.
Todos nós sabemos que este nosso querido Planeta Terra tem suas limitações e vem sofrendo mudanças, que obviamente não poderiam deixar de ocorrer,
mas uma boa parte dessas mudanças são provocadas
pela nossa ação, pela ação dos seres humanos, pela
forma como nós temos produzido energia, como temos produzido tudo que nós consumimos, e cada vez
consumimos mais; para manter esse nível de consumo, se exige a realização de empreendimentos para
termos a energia necessária para movimentar tudo
em nosso planeta. Isso tem consequências e, infelizmente, boa parte dessas conseqüências acaba se
abatendo principalmente nos países de menor renda,
onde a população acaba sofrendo a reação da própria
natureza a toda essa poluição, a esse aquecimento,
a essa mudança do clima, o que acaba se abatendo
efetivamente sobre os países de menor renda, onde
a população ﬁca muito mais vulnerável.
Então, há uma grande expectativa com relação
a esta conferência, que possamos, diferentemente do
Protocolo de Kyoto, ter o compromisso assinado, a meta
assegurada de que os principais países responsáveis
pela emissão dos gases que provocam o efeito estufa,
que aumentam o aquecimento do planeta Terra, estes
países, que, há muito tempo, décadas, centenas de
anos, vêm sendo os principais responsáveis, assumam
os seus compromissos, as suas metas.
Há poucos dias, tivemos o encontro do Presidente Barack Obama com o Presidente da China, Hu
Jintao.
E, num encontro de apenas dois países, o planeta, estarrecido, assiste a dois Presidentes, a dois
homens, sentarem à mesa e decidirem que não vão
apresentar as metas, que, talvez, participem da conferência. É dentro desse contexto, em que os Estados
Unidos são responsáveis por aproximadamente quase
um quarto das emissões de gases de efeito estufa do
planeta, países como o Japão, como os países que
compõem a União Européia, Inglaterra, França, Itália,
e outros, que a posição do Brasil tem sido extremamente importante. E eu diria, inclusive, sob vários aspectos, determinante.
Quando o Governo brasileiro, depois de um profundo debate interno, anuncia que apresentará, sim,
compromissos – compromissos voluntários, porque
o Brasil é um país em desenvolvimento; o Brasil não
é um país que tem a obrigação, como é o caso dos
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Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra, da França,
de assumir metas. O primeiro compromisso do Brasil
tem de ser, obviamente, com o povo brasileiro, com
a preservação das nossas riquezas, como é o caso
da biodiversidade fantástica que temos na Floresta
Amazônica, no Cerrado, no pouco que sobrou de Mata
Atlântica, de Caatinga. Então, o Brasil, quando anuncia,
depois de um longo debate interno com membros dos
diversos Ministérios e da sociedade civil, um compromisso voluntário de que, até 2020, iremos reduzir as
emissões projetadas de 36% até 38,9%, é uma posição extremamente arrojada, que, ao ser anunciada,
coloca, por exemplo, o Presidente Barack Obama e o
Presidente Hu Jintao, da China, numa posição extremamente incômoda, obrigando esses países, essas
personalidades políticas a repensarem a posição de
não comparecimento à Conferência de Copenhague
e, principalmente, a assumirem metas, a assumirem
tarefas, responsabilidades frente ao aquecimento do
Planeta.
Por isso, o que foi deliberado hoje, pela manhã,
na Comissão de Infraestrutura, em dois projetos que
tive a honra de relatar e que foram aprovados por
unanimidade, se reveste de muita importância. O primeiro deles é o projeto que cria a Política Nacional de
Mudanças do Clima e o segundo cria o Fundo Nacional de Mudanças do Clima. Espero – e vou trabalhar
muito para isto – que essas duas leis estejam aprovadas, sancionadas, na abertura da Conferência de Copenhague, numa demonstração clara de que o Brasil
cumpre com as suas responsabilidades, sim, não só
o Governo brasileiro, mas também o Parlamento brasileiro, atualizando, aprovando e institucionalizando
esses compromissos que o Governo brasileiro está
assumindo voluntariamente.
Por isso que, ao projeto que saiu da Câmara,
aprovado por unanimidade, da política nacional de
mudanças climáticas, que foi aprovado, inclusive, antes de o Presidente Lula anunciar os compromissos
voluntários de redução da emissão, na tramitação,
hoje, apresentei emenda, exatamente para que haja
o compromisso voluntário de redução das emissões
projetadas até 2020, de 36% até 38,9%, e que, depois, seja regulamentado por decreto, explicitando os
caminhos e a forma como isso se concretizará. Essa
emenda que apresentei foi aprovada com muito júbilo
na Comissão, com elogio de todos os Parlamentares
que lá compareceram pela manhã para o debate, e
aprovada por unanimidade.
Então, esperamos, efetivamente, que possamos
construir um acordo, porque, como isso sofreu alteração, o projeto deverá voltar à Câmara dos Deputados para uma votação ainda antes da abertura da
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conferência, que acontecerá na primeira quinzena de
dezembro.
Nesse sentido, é muito importante que encontremos um mecanismo dentro do Regimento do Senado
para aprovarmos os dois projetos o mais rapidamente
possível.
Os dois projetos estão em caráter terminativo,
portanto, obrigatoriamente, se não for mudado o rito
de tramitação, terá de ser ainda apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos e também pela Comissão de Meio Ambiente. E, depois de aprovado na
Comissão de Meio Ambiente, é terminativo, teríamos
ainda de aguardar as cinco sessões, os cinco dias de
prazo de recurso, para só depois disso enviar para a
Câmara, ou, se não for aprovada a alteração, enviar
para a sanção do Presidente.
Então, estou propondo, estou consultando todos
os Líderes, para que possamos pedir, em primeiro
lugar, ao Senador José Sarney, Presidente da Casa,
que revogue o caráter terminativo e que, em segundo
lugar, possamos aprovar em regime de urgência. A
pauta está trancada por uma medida provisória, que
tenho a clareza de que é possível ser votada na próxima terça-feira.
Então, se conseguirmos construir esse acordo,
ao votar o regime de urgência, mediante a revisão do
caráter terminativo dado pelo Presidente José Sarney,
teríamos condição, sim, de, na terça-feira, votar os dois
projetos pela manhã, nas Comissões que faltam e, à
tarde, no plenário. E, dessa forma, enviaríamos, ainda na terça-feira, para a Câmara dos Deputados, se
for aprovada a emenda de minha autoria, incluindo os
compromissos voluntários que o Governo brasileiro já
anunciou, que o Presidente Lula já anunciou, e aí, sim,
teríamos a chance de ir para Copenhague com a nossa
tarefa parlamentar cumprida, com o Congresso Nacional também tendo cumprindo a sua responsabilidade,
aprovando a criação do Fundo Nacional de Mudança
Climática e a Política Nacional de Mudança Climática,
institucionalizando os compromissos voluntários de redução da emissão dos gases de efeito estufa, que o
Brasil tem condições, sim, de efetivar até 2020.
E aí não tenho a menor dúvida, Senador Paulo
Paim, de que poderemos chegar em Copenhague de
forma altaneira e responder à delegação americana
que, muito mais do que, “sim, nós podemos”, aqui, no
Brasil, “sim, nós fazemos”. Aqui, no Brasil, a gente se
compromete, explicita, legisla, deixa institucionalizados
os compromissos que temos com o nosso País, com o
povo brasileiro e com este querido planeta Terra, que
todos nós temos a responsabilidade de cuidar e preservar para as gerações futuras.
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Então, era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a
comunicar ao Plenário e, mais uma vez, agradecendo
ao Senador Mário Couto, pela gentileza de me permitir
utilizar a tribuna antes da palavra de V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos agora o orador inscrito, Senador Mário
Couto, que representa o PSDB, do grandioso Estado
do Pará. Como diz o nosso Presidente, nunca antes
– Camões, nunca dantes – o Parlamentar se projetou
pelos seus pronunciamentos ﬁrmes, não só lá no Marajó, onde ele nasceu, com muito orgulho, no Pará,
mas em todo o Brasil, pela coragem que tem em se
debruçar sobre os temas de violência no País e, vamos dizer, de solidariedade aos velhinhos aposentados, sofridos...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Bondade
de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
...e os temas necessários à Nação.
Tenho andado por aí e V. Exª é muito querido hoje
não só no Pará, mas em todo o Brasil.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Bondade
de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não transﬁra seu título para o Piauí, porque assim
não ganharei mais as eleições lá. (Risos) Vão votar
em Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Bondade
de V. Exª, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há muito
que precisava eu falar para o meu querido Estado do
Pará. Hoje não pude transferir mais. Por várias vezes
a luta pelos aposentados deste País fez com que eu
transferisse, mas hoje convencido estou de que preciso falar à minha terra querida, ao meu Estado querido do Pará.
Meu querido Presidente Mão Santa, na semana
retrasada, deparei-me com as notícias dos jornais,
blogs, de que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará
aceitava por quase unanimidade – 21 votos a 1 – o
pedido de sete pedidos de intervenção no Estado do
Pará. Estava, então, provada toda aquela minha preocupação, meus queridos paraenses, que tenho eu de
vir sempre a esta tribuna mostrar a incompetência do
atual Governo do meu Estado.
Disse eu aqui várias vezes que não se tratava de
ódio, que não se tratava de perseguição, que não se
tratava de desejar o mal simplesmente para se fazer
o mal. Eu queria bem à minha terra, eu rezava pelo
bem de minha terra. Cheguei várias vezes aqui a pedir a Nossa Senhora de Nazaré, a Santa Padroeira do
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meu Estado, que guiasse os destinos da Governadora
do meu Estado.
Centenas de paraenses tombavam às ruas –
tombam às ruas. A violência impera no meu Estado,
tanto no interior quanto na capital. Nada se faz para
combater isso.
A saúde, centenas de pessoas deixam de ser
atendidas, porque muitos dos hospitais fecharam, muitos sequer abriram suas portas prontas para serem
abertas. Muitos não abriram suas portas. E o povo na
ﬁla, às vezes sem ser atendido.
A educação, a cada notícia que eu recebia, as
professoras reclamando, as escolas sem condições.
Mesmo o Governo Federal assegurando esse direito
aos governantes estaduais pelo Fundeb.
Meu Estado caminhava, caminha para trás, sob
a vista de todos os paraenses, sob a lamentação de
todos os paraenses. E, agora, a comprovação dos fatos:
a Justiça do meu Estado acaba de aceitar o pedido de
intervenção no Pará.
Senador Mão Santa, por várias vezes, ﬁzemos
aqui uma competição entre mim e V. Exª para saber
qual era o pior Governador – todos os dois do PT, tanto
o do Piauí quanto o do Pará –, e eu sempre disse a V.
Exª que a minha Governadora era bem pior que o seu
Governador. E está comprovado. Está aceito o pedido
de intervenção no meu Estado. E não tenho dúvida de
que o Supremo acatará. Não tenho nenhuma dúvida!
Aqueles que me ouviram, através da rádio Senado
e da TV Senado, agora devem estar dizendo que este
Senador tinha toda razão quando vinha a esta tribuna cobrar. Cobrar! Quantos ofícios ﬁz eu ao Ministério
Público do meu Estado! Quanto pedi à Justiça que
ajudasse a segurança no Estado do Pará! Sei que não
é só no meu Estado, sei que é em todo o País. Mas o
meu Estado é calamidade pública.
Vejam, Senhoras e Senhores; vejam paraenses!
Conseguimos, por intermédio do Ministro da Justiça, uma verba de R$21 milhões para ajudar a segurança do meu Estado. Essa verba foi para o meu Estado
através do projeto Pronasci. Chegou ao meu Estado
prontinha para ser aplicada na segurança. Pergunte a
mim se foi aplicada?
Depois de tanta luta nossa, depois de vários
ofícios ao Ministro, depois de dezenas de pronunciamentos nesta tribuna, o Ministro resolveu ponderar
a nossa solicitação. Encaminhou para o meu Estado
R$21 milhões para serem aplicados em segurança,
tais como compra de veículos, armas, farda.
Ora, Senhoras e Senhores, leio a notícia agora
nos jornais principais deste País que o Estado do Pará
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tinha recebido R$21 milhões e tinha devolvido dinheiro
pois aplicou só R$1,7 milhão.
Está patenteada a incapacidade. A intervenção
devia sim, sob a minha lamentação, porque amo o meu
Estado, mas junto a ela a Governadora devia ser cassada ou então internada. Porque quem comete uma
atitude dessa parece que não bate bem da cabeça.
Ela teve em suas mãos R$21 milhões para aplicar na
segurança de um Estado violento! Ela própria deixou
a violência entrar, ela própria deixou a violência tomar
conta das ruas da minha terra, do interior tão sofrido
da minha terra! Quando se concede um direito a ela
para que melhore a segurança, ela não tem a capacidade de aplicar esse dinheiro e o devolve, meu querido suplente Demetrius – V. Exª, que me escuta neste
momento –; devolve, meu querido Senador. Aplica só
R$1,7 milhão e devolve o resto do dinheiro!
Ó meu querido Mão Santa, V. Exª, que presenciou um fato relatado por este Senador aqui há dois
anos – anotei até a data: dia 14, sábado passado, fez
dois anos do massacre daquela menina na cidade de
Abaetetuba, no meu Estado. O Brasil todo ﬁcou estarrecido diante daquela notícia. O mundo inteiro ﬁcou
estarrecido diante daquela notícia. Ó meu Deus do
céu, uma menina foi presa junto com 26 bandidos, foi
queimada, torturada aos treze anos de idade. O mundo
todo veio abaixo. Vários oradores vieram a esta tribuna para falar. Ninguém aceitava uma atitude daquela.
Perguntem-me onde estava a nossa Governadora naquele exato momento da notícia. Dançando carimbó
no Salão Negro do Senado Federal. Que vergonha,
meu nobre suplente!
Foi ela a Belém. Disse que tomaria as providências
necessárias. E foi verdade. Não posso mentir. Tomou.
Demitiu o delegado. Está demitido o delegado-geral,
porque o delegado-geral, senhores e senhoras, veio
aqui depor em uma comissão e disse que a menina
não era normal, simplesmente para justiﬁcar o seu
erro; que a menina era perturbada, só para justiﬁcar
o seu erro. Notícias nos jornais. Ele então foi demitido
pela Governadora. Pensei eu que fosse sério aquele
ato. Pasmem, senhoras e senhores! O delegado foi
readmitido. O delegado é delegado-geral de novo da
Polícia Civil do Estado do Pará, aquele que chamou
aquela menina de doida.
Ah, Mão Santa, faz também dois anos que 263
crianças morreram no hospital da Santa Casa de Misericórdia – 263, meu nobre Vereador de Rondon do
Pará, que me escuta neste momento! Comissão do
Senado Federal para ir ao Pará: vamos apurar o que
aconteceu no Estado do Pará. Comissões de direitos
humanos, doze Senadores. Lógico, não tenho dúvida
de que a Governadora será incriminada. Foram 113
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crianças num mês! Bebês! Não existe dor maior na
vida de uma família do que perder um bebê. Não há
dor maior! Num mês, 113 crianças! Dois anos. Ninguém foi incriminado com a história daquela mocinha
de 13 anos, cuja vida acabou. Ninguém foi incriminado pela morte de 263 bebês na Santa Casa de Misericórdia. Dois anos, meu nobre Suplente. Nenhuma
pessoa, absolutamente nenhuma pessoa foi punida!
Nada aconteceu.
Em todos os lugares, no meu Estado, todos os
lugares... Você entra na capital do Estado, na cidade
de Belém do Pará e vê uma propaganda do Governo
estadual em letras garrafais: “Pará, o Estado de direitos”. Que direitos, meu nobre Vereador? Que direitos
são esses num Estado que está sofrendo uma intervenção? Em que os crimes acontecem e ninguém é
punido, porque se trata de uma autoridade? As terras
são invadidas. E aqueles que invadem não podem
nem sequer ser tocados. Hoje, se alguém quiser cometer um crime, no Estado do Pará, comete o crime
e corre para um acampamento de invasores porque
lá está bem protegido. Ninguém ousa mexer com eles.
Tudo sob a proteção da Governadora. Só não viram,
até agora, a Governadora dar ordem para invadir as
terras. Só isso que não tiveram a oportunidade ainda
de gravar! Ainda não gravaram. Mas hoje quem quiser invadir terra no Pará pode invadir, pode queimar
trator, pode queimar fazenda, pode matar boi e levar
para onde quiser! Pode! À vontade! Pode. Estado de
direito, vereador querido! Estado de direito!
Senador Mão Santa, desço desta tribuna certo de
que não é bom uma intervenção no meu Estado, mas,
como as coisas estão, eu não vejo alternativa para que
se possa respeitar o cidadão paraense.
Terra boa, terras produtivas, Estado grande, um
Estado de sete milhões de pessoas, Senador Paulo
Paim, da dimensão de um país, onde, a começar pela
culinária, tudo é bom, o povo é bom, o povo é carinhoso, o povo é maravilhoso, o Estado é rico, minérios, ferro, ouro! E uma péssima Governadora a dirigir
esse Estado.
Ó minha querida Nossa Senhora de Nazaré, faça
com que estes dias passem rapidamente, para que o
povo do meu Estado reﬂita e diga a essa senhora que
ela é incompetente, que ela não tem nenhuma sensibilidade dentro do seu coração, que ela acabou com o
Estado, que ela fez com que tantas pessoas morressem pela sua incapacidade.
Senador Mão Santa, o seu Governador, perto da
minha Governadora, é um anjo! É um anjo, Senador
Mão Santa! Visite o meu Estado e V. Exª vai ver que
eu disse a pura verdade. Há pouco tempo, V. Exª visitou o meu Estado e viu o quanto é belo, viu o quanto é
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maravilhoso e viu o quanto as pessoas são bondosas,
humildes, trabalhadoras, e que passam um tempo de
lamentações nas suas vidas.
Senador Mão Santa, morrem no Estado do Pará
doze pessoas, assassinadas à bala nos ﬁnais de semana, na capital. Duvido que alguém possa dizer para
mim que eu estou errado, que a minha estatística está
errada, Senador Paulo Paim. Não deve existir neste
mundo violência igual.
Citem uma guerra atual em que morra mais gente
que isso. Citem uma! Proporcionalmente, é muito mais
violento que o Rio de Janeiro. Proporcionalmente, meu
Senador, é muito mais violento que o Rio de Janeiro.
Meu querido Mão Santa, amigo, desço desta tribuna, agradecendo a paciência de V. Exª e dizendo aos
meus queridos paraenses que o Pará precisa urgentemente de alguém que possa guiar os rumos dessa
gente querida e maravilhosa que hoje sofre tanto.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o contundente Senador da República que representa o Pará. Ele disse muitas verdades.
Ô Mário Couto, não está ganhando, não. O páreo
é muito duro. O Governador do Piauí, que é do PT –
ouviu, Mário Couto? –, me fez rezar. E o povo do Piauí
está acompanhando. Três coisas só fazemos uma vez
na vida: nascer, morrer e votar no Governador do PT.
Não me convenceram, não: medalha de ouro é ainda
do Governador do Piauí.
Convidamos para usar da palavra, para uma
comunicação inadiável, o Senador Paulo Paim. (Pausa.)
O Paulo Paim cede a sua vez para a Senadora
Rosalba Ciarlini. É um cavalheiro do Rio Grande do
Sul.
Rosalba Ciarlini representa o Estado do Rio Grande do Norte, representa a bravura, a inteligência da
mulher brasileira. Foi Prefeita de Mossoró. Mossoró
é uma cidade que tem petróleo, mas a sua maior riqueza é a gente mais brava do Brasil. Foi a primeira
cidade que libertou os escravos. Parece também que
prenderam lá o Lampião, não foi? Eu sei que, de história mesmo, eles têm a inteligência de, por três vezes, elegê-la Prefeita. Foi extraordinária Prefeita de
Mossoró, é extraordinária Senadora da República. Eu,
particularmente, vibro pela nossa vocação proﬁssional,
porque somos médicos.
Senadora, V. Exª, em pouco tempo, conquistou o
Brasil pelo mandato de Senadora da República defendendo as causas mais nobres. Acompanho, faço parte
da Comissão de Assuntos Sociais, que V. Exª preside
com muita obstinação e muita competência.
Com a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini.
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Senadora, V. Exª terá pouco tempo ainda para
discursar na tribuna porque tenho a convicção de que
o povo vai arrancá-la daí e colocá-la como Governadora do Estado do Rio Grande do Norte.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente. Realmente eu me
sinto muito feliz em ser norte-rio-grandense. O povo
norte-rio-grandense, o povo potiguar, tem na sua história muitas marcas de lutas e feitos que ﬁcaram históricos, de vanguarda, como a libertação dos escravos
na cidade de Mossoró, e a resistência ao bando de
Lampião. Foi uma cidade do Nordeste que o bando
de Lampião não conseguiu subjugar, porque o povo
reagiu. Foi onde Jararaca também ﬁcou porque, na
realidade, foi morto na cidade. Essa luta está na história do nosso povo e nós relembramos, a cada ano,
a resistência ao bando de Lampião, num espetáculo
chamado “Chuva de balas no país de Mossoró”, que
foi criado quando eu era Prefeita, dentro do Mossoró
Cidade Junina. Todo mês de junho, nós temos as grandes festas juninas, mas o diferencial do São João, por
exemplo, de Campina Grande, de Caruaru, que são tão
grandes quanto o nosso – o nosso já é considerado o
terceiro maior – é que a nossa festa junina tem essa
base forte na cultura, no resgate da história, na valorização dos nossos artistas, porque esse espetáculo é
feito todo com artistas da terra, em praça pública, em
frente à Igreja de São Vicente, que foi um dos palcos
dessa resistência.
Então, há vários pontos em que houve essa resistência que são preservados. Como Prefeita, tive
todo o cuidado de preservar o Palácio da Resistência,
a própria Igreja de São Vicente, a estação ferroviária
que transformamos na Estação das Artes, que encontramos abandonada...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Naquele cinema da praça, assisti a muito ﬁlme namorando
a Adalgisa. À noite, eu ia para Recife e repousava lá.
Não tinha um cinema?
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Senador Mão Santa, infelizmente, o Cine Pax, que faz
parte também da história da cidade,...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Bem no centro.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – ...hoje
está transformado em um centro comercial, mas já há
um shopping na cidade em que várias salas de cinema serão abertas.
E por falar em cinema, aprovamos ontem, na
Comissão de Educação, uma emenda na área cultural
exatamente para criar, nas cidades de vinte a cem mil
habitantes – esse não é mais o nosso caso, porque
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temos quase trezentos mil –, espaços para o cinema;
além de fomentar, apoiar a indústria cinematográﬁca e
dar à população brasileira mais este espaço de lazer:
espaços multiusos de salas de cinema que podem também ser utilizados para outras atividades culturais.
Como o senhor estava falando de feitos que
marcaram a nossa história, hoje, quando realizamos
a sessão solene em homenagem à igualdade racial
pelo Dia de Zumbi, que será amanhã, mas que hoje
já foi comemorado, já foi reverenciado nessa sessão
solene, também lembramos a luta pela igualdade feminina, cuja representante, no nosso Estado, foi Nísia
Floresta, uma mulher que estava à frente do seu tempo,
além de tantas outras que, com certeza, estimularam
e deram cada vez mais força para que, lá na cidade
de Mossoró, tivéssemos o primeiro voto feminino por
Celina Guimarães Viana.
É tudo isso que me faz sentir cada vez mais orgulhosa, no bom sentido, de ser uma brasileira nordestina norte-rio-grandense, Estado que admiro cada
dia mais. Em todos os recantos onde tenho oportunidade de ir, encontro beleza, valores e principalmente
a grande hospitalidade do nosso povo. Daí por que é
necessário que tenhamos políticas de incentivo por
parte do Governo Estadual – e há muitas falhas nesse
sentido – para divulgar o potencial do nosso Estado e
promover o turismo, que é uma fonte geradora de emprego e renda. Já estivemos em situação melhor como
destino turístico. Hoje, já estamos atrás da Bahia, de
Pernambuco e do Ceará, com todo o respeito ao Ceará do Senador Inácio Arruda e do Senador Tasso, mas
estamos perdendo para eles. Os voos internacionais
reduziram-se, e isso é muito preocupante. Esse voos
que chegavam em Natal estão chegando agora em
Fortaleza. Isso é algo no qual o Governo do Estado
tem que tomar uma providência, divulgando e tendo
realmente vontade política, sem se acomodar, sem
permitir que o nosso Estado tenha esse prejuízo, porque, quando diminui o turismo, diminuem também os
empregos e as oportunidades no nosso Estado.
Mas, na realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vim aqui falar da reunião que tivemos, hoje,
na Comissão de Infraestrutura, onde, além de outros
projetos, apreciou-se um relatório muito bem feito e
competente do Senador Francisco Dornelles, sobre as
emendas da Comissão de Infraestrutura, que é presidida pelo Presidente Collor e cujo Vice-Presidente é
o nosso colega Eliseu Resende, grande Democrata,
esse mineiro que é um mestre para todos nós. E, na
Comissão, foram apresentadas inúmeras emendas,
apesar de serem necessárias apenas quatro, além
das emendas de remanejamento. A emenda que apresentei, minha e do Senador Inácio Arruda, era voltada
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para que pudéssemos fazer a duplicação, continuar a
obra de duplicação da BR-304.
No início da reunião, ﬁcamos apreensivos e tristes, porque o Relator não tinha acatado essa emenda,
mas apresentamos o argumento de que a emenda era
muito localizada, praticamente só beneﬁciando dois
Estados nordestinos. Seria a duplicação da BR-304,
Natal-Mossoró, Mossoró-Fortaleza. Na verdade, não
chega a Fortaleza, mas ao entroncamento, porque
essa BR vai até o entroncamento da BR-116, que liga
o Ceará ao Rio Grande do Sul. Ele argumentou que
seria rejeitada porque era localizada e as emendas
deveriam ser mais amplas, de caráter nacional. Quero
até aqui agradecer, porque o Senador Inácio Arruda,
subscrevendo a minha emenda, contra-argumentou
com muita propriedade: Como não é de caráter nacional? Se a BR interliga, no nosso Estado do Rio Grande
do Norte, com a 405; interliga com a 226, que vai pelo
interior do nosso Estado, cortando até chegar ao Sul;
e que, no Ceará, ela interliga com a BR-116, que vai
ao Rio Grande do Sul; e com a 101, que liga Touros,
no Rio Grande do Norte, ao Porto do Rio Grande, no
Rio Grande do Sul. A BR-116, que também liga ao
Rio Grande do Sul, vai pelo interior; e a BR-101 vai
pelo litoral.
Então, quem vem do Norte para o Sul e quem
vem do Sul para o Norte deverá, em qualquer momento,
passar pela BR-304. O que está acontecendo? Essa
BR está super-congestionada, o trânsito perigoso e
difícil. Há um congestionamento de carros pesados,
caminhões, porque é o tráfego das frutas, da fruticultura que sai de toda a nossa região e também do Ceará; de sal – todos sabem que o Rio Grande do Norte
produz 96% do sal que é consumido no Brasil; é uma
região petrolífera; e é uma região que, além de outros
produtos, produz castanha. Enﬁm, há uma mobilidade
muito grande, uma movimentação intensa no tráfego,
em função do ir e vir e do escoamento da produção.
O Senador Francisco Dornelles, sensibilizado
com as nossas argumentações, conseguiu colocar a
emenda, já que a obra – é bom que ﬁque bem claro
– a BR-304, no trecho compreendido entre a cidade
de Parnamirim, próxima a Natal, e Macaíba, também
uma cidade do Rio Grande do Norte, já foi duplicada,
a obra está praticamente concluída. E no outro trecho,
de mais de 27 quilômetros, que sai de Macaíba até o
trevo da BR-226, já está sendo aberta uma licitação
para os estudos necessários para a viabilidade técnica, econômica e ambiental da obra.
A obra já está iniciada, o que é uma das prerrogativas para ser incluída no Orçamento; já está no
PPA (Plano Plurianual), 2008/2011; e está com indi-
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cação do PAC. Então, não havia nada que impedisse
de ela ser acatada.
O Senador, então, entendeu a necessidade de
que também tivéssemos emendas para o Nordeste
para rodovias, ferrovias, porque a emenda de ferrovia
ﬁcou para a Ferrovia Norte-Sul; a de rodovia, Senador, beneﬁcia aqui o entorno de Brasília com Goiás,
na altura de Águas Lindas. Por que o nosso Nordeste
ﬁca sem nada? Mas, graças à sensibilidade do Relator,
conseguimos encontrar um meio, e foi acatada essa
indicação nossa e do Senador Inácio Arruda.
Então, quero dizer que ﬁzemos a nossa parte.
Aqui conseguimos colocar como emenda de comissão
uma obra que é importantíssima para o desenvolvimento, para diminuir os riscos, o perigo, para salvar
vidas, porque o número de acidentes é imenso, com
vítimas fatais naquele trecho, e que vai com certeza
promover o desenvolvimento, as oportunidades para
o Nordeste.
Então, ﬁco feliz de termos conseguido colocar
a obra no Orçamento, dentro de uma emenda de remanejamento. Alguém pode dizer que é difícil. Difícil
seria se não tivéssemos colocado no Orçamento. Difícil seria se não tivéssemos fazendo a nossa parte.
Estamos fazendo, cumprindo com a nossa obrigação,
com o nosso dever, defendendo o nosso Estado, defendendo a nossa região e o que é bom para o povo
do Rio Grande do Norte.
Agora, uma andorinha só não faz verão, aliás,
não é somente uma; uma no Rio Grande do Norte e
outra no Ceará, que é o Senador Inácio Arruda. Nós
precisamos, para que essa obra seja agilizada, para
que haja viabilidade para ser realizada, que todos da
Bancada estejam atentos, trabalhando, somando. E que
a Governadora, que tem a responsabilidade de conduzir ações em nosso Estado e que é da base aliada do
Presidente também esteja determinada, com vontade
política para realizar uma obra que é fundamental para
o nosso Estado.
Quero aqui dizer a este Plenário, ao Brasil que
muito mais esperamos poder defender em benefício
da população brasileira. Neste caso, estamos defendendo os brasileiros, porque pode ser algo que, aparentemente, ﬁca localizado no Nordeste. E por que não
no Nordeste? Por que só pensar no Sul? O Nordeste
é tão forte, tão importante e tão merecedor quanto
qualquer outra Região e merece ainda mais porque
é uma Região carente que vem, muitas vezes, sendo
discriminada por falta até de mais apoio e mais infraestrutura.
Então, era isto que eu queria dizer: da minha satisfação de termos conseguido vencer essa batalha.
Sei que ainda não vencemos a guerra, mas vamos
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convocar todos para continuarmos nessa luta para,
se Deus quiser, ao ﬁnal, podermos gritar bem alto a
nossa vitória.
Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Era isso que eu tinha a apresentar nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nossos cumprimentos à Rosalba Ciarlini pelo pronunciamento contundente, valorizando seu Estado, o Rio
Grande do Norte.
Agora, consultamos se o Paim, que tinha cedido...
Pedro Simon, o que é que... Então, vamos...
O João Pedro inscreveu o Senador Pedro Simon...
O da vez, agora, é o Paulo Paim. Estamos alternando.
Estão trocando gentilezas aí...
Então, o Paulo Paim vai usar da palavra para
uma comunicação inadiável. Ele hoje promoveu uma
bela homenagem a Zumbi dos Palmares e à derrubada de preconceitos raciais. Nós estivemos presentes
presidindo a sessão, que, sem dúvida nenhuma, foi
uma grande homenagem à raça negra, que V. Exª representa com grandeza.
V. Exª pode usar e pode ﬁcar... A vaidade pode
ser usada. V. Exª é o Barack Obama nosso. Aliás, é
uma mistura de Mandela, Martin Luther King e Barack Obama. Juntando os três, dá o nosso Paulo Paim,
Senador do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Até
as galerias gostaram do senhor, lá em cima.
Mas, Sr. Presidente, deixe-me falar rapidamente
sobre esse tema para dizer que eu consegui – encaminhei à Mesa – a assinatura de todos os Líderes – foram
mais de vinte assinaturas; não teve nenhum Líder que
não assinou – para que o Estatuto da Igualdade Racial
seja aprovado em regime de urgência.
O acordo ﬁrmado é que se vota na CCJ o relatório
do Senador Demóstenes Torres, que hoje, pela manhã,
esteve na sessão e me garantiu que, após a audiência
pública, ele encaminhará para votação.
Claro que nós gostaríamos muito que o Estatuto
fosse votado ainda no mês de novembro. Vamos dialogar lá na CCJ. Aprovado lá, ele viria, então, para o
Plenário. Estamos torcendo para que a consagração da
elaboração desse Estatuto, que teve o auxílio, eu diria,
de todos os segmentos da sociedade... Os Democratas ajudaram, o PSDB ajudou, o PT ajudou, o PMDB
ajudou, o PDT ajudou, o PSB ajudou, o PSOL ajudou,
o PCdoB ajudou, o PV ajudou, assim como o PR e o
PRB... Enﬁm, todos, todos, todos ajudaram para que a
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gente chegasse a esse grande entendimento. Não há
mais nenhuma divergência quanto ao tema.
Por isso que, depois de tantos séculos, nós podemos ter, no Brasil, uma lei que vá garantir o princípio da
igualdade de oportunidade para todos, onde ninguém
mais será discriminado pela cor da pele, seja negro,
seja branco, seja índio, seja cigano. Hoje, pela manhã,
havia uma delegação de ciganos presente. Eu estou
acreditando, Sr. Presidente, que esse acordo que estamos construindo é possível e quem ganha com isso
é a justiça, é a liberdade, é a solidariedade, é o encaminhamento feito por todos os homens e mulheres de
bem deste País.
Não tenho mais nenhuma dúvida de que nós
aprovaremos o Estatuto ainda antes, eu diria, de qualquer perspectiva de recesso – acredito que ainda no
mês de novembro.
Quero também dar, Sr. Presidente, outra boa notícia. Depois da vigília que ﬁz junto com duzentos aposentados e pensionistas – foram três vigílias aqui: uma
no plenário do Senado e duas na Câmara –, depois
dessas vigílias, enﬁm, conseguimos fazer o que chamamos de uma concertação. E na segunda-feira, em
São Paulo, haverá uma reunião, entre confederações,
centrais sindicais, Cobap, Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas, para chegar a um grande
acordo para que, ainda também antes do recesso, que
começa lá pelo dia 15 de dezembro, a Câmara vote de
forma deﬁnitiva – a Câmara vota e depois votaremos
aqui – a questão do ﬁm do fator e o reajuste real para
os aposentados.
A Cobap havia se retirado da mesa de negociação. Nessa noite da vigília, que começou às 20 horas e
terminou às 12 horas do outro dia – participei com eles
todos todo o tempo –, dialogamos bastante e a Cobap,
então, voltou para a mesa de negociação buscando
um grande entendimento. Aqui, naquela noite da vigília, ﬁz um apelo da tribuna, Senador Mão Santa, pois
gostaria muito de ver todas as centrais sindicais, confederações e Cobap construindo esse grande acordo.
Como sonhar não é proibido, parece que o sonho vai se
tornando realidade e na segunda-feira, em São Paulo,
o conjunto do movimento sindical, todas as entidades
de aposentados e pensionistas e a Cobap poderão
ﬁrmar um grande acordo, um grande entendimento.
Aí, então, projeto aprovado na Câmara e no Senado,
o projeto iria para a sanção do Presidente.
Quero também, Sr. Presidente, aproveitar esta
oportunidade para cumprimentar o Senado por ter
aprovado dois projetos de nossa autoria que visam
buscar a cultura da paz, da não violência dentro das
escolas.
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Cumprimento toda a imprensa pela sensibilidade que teve. Os principais meios de comunicação do
País reﬂetiram, em comentários em horário nobre ou
na imprensa escrita, sobre as decisões desta Casa no
que se refere à cultura de paz nas escolas.
Esses dois projetos visam a assegurar a proteção dos professores. A Senadora Rosalba participou
muito e o Senador Cristovam fez a defesa, num dia
histórico.
Eu me lembro que depois cumprimentei o Senador Cristovam, que é um especialista na área. V. Exª
disse: “Não, este projeto que o Paim está apresentando
foi construído pelos professores e tem base ﬁlosóﬁca,
tem base no campo dos direitos humanos”. Foi por
isso que V. Exª fez a defesa. Que isso ﬁque registrado, assim como que a Senadora Rosalba, quando foi
convidada, falou na mesma linha.
Um dos projetos simplesmente deixa um tempo
maior – vou passar, em seguida, para a senhora – para
que o professor e a professora possam dedicar um
terço das suas horas de aula para interagirem com os
pais e com os alunos nessa linha da cultura de paz e
não violência.
O outro visa a proteger o professor em qualquer
momento que ele seja agredido, verbal ou ﬁsicamente.
Estou sintetizando aqui os dois projetos.
Senadora Rosalba, por favor.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Paulo Paim, quero, mais uma vez, parabenizá-lo pela
sua sensibilidade e preocupação em criarmos condições na escola... Sei que esta tem sido uma preocupação não somente do senhor, pois aqui nós temos,
no plenário, o Senador Cristovam, que também tem
sido, como diz o nosso povo nordestino, renitente na
questão de defender a escola.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Foi homenageado hoje de manhã pelos oradores aqui.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – E a escola
que nós queremos é essa escola do território de paz.
Esta semana, nós tivemos a oportunidade, lá na Comissão de Assuntos Sociais, de também aprovar dois
projetos de caráter terminativo. Foram aprovados nas
Comissões e agora vão à Mesa do plenário rapidamente. Em breve, espero que sejam sancionados. São
projetos que criam também condições para que, na
escola, possam existir mais a arte, a cultura, por meio
do cinema e das mais diversas expressões, como um
instrumento de aprendizado. E nós sabemos que se
podem associar, no espaço da escola, cada vez mais,
cultura, artes cênicas, artes plásticas, teatro, dança,
enﬁm, todas as manifestações culturais e, ao mesmo
tempo, um esporte. É disto que as escolas precisam
realmente: sempre mais recursos para a educação. É
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o que nós esperamos, agora, com a Desvinculação de
Receitas da União, com a DRU: que nós possamos ter
essas escolas cada vez mais preparadas e estruturadas, para que nós tenhamos esse território de paz. A
violência é algo inadmissível dentro de uma escola, e
temos que ter critérios. Mas eu queria aqui também
parabenizar o Senador Paim por esta manhã, quando
tivemos a sessão de homenagem; e dizer que o pedido
de urgência para que tenhamos o Estatuto da Igualdade
Racial realmente foi algo que eu considero importantíssimo. E disse, durante a sessão solene – e quero
repetir aqui –, que, como Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais, avoquei para mim a relatoria naquela
Comissão, para que nós possamos dar toda rapidez
possível a tão importante projeto e em breve estarmos
aqui, no plenário, aprovando algo que é fundamental
para que a Constituição brasileira seja respeitada e
seja cumprida sobre algo que eu considero mais importante: que, no Brasil, todos são iguais perante a lei,
todos têm direitos iguais. Muito obrigada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senadora Rosalba.
Sr. Presidente, se V. Exª me permitir, muitas pessoas perguntam: Paim, de onde surgiram esses dois
projetos? Por uma questão de justiça, eu gostaria de ler
a justiﬁcativa desses dois projetos. O que eu coloquei
aqui está escrito para ﬁcar na História desse País.
Justiﬁcativa.
Importante estudo intitulado “A vitimação de professores e alunocracia da educação básica”, elaborado
pela Doutora em Educação Tânia Maria Scuro Mendes
e pela aluna Juliana Mousquer Torres, traça um quadro
preocupante da realidade da educação no Brasil. A
pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa apontou alguns graves problemas que merecem a atenção
da sociedade e do Congresso Nacional:
a) os professores são vítimas de ameaça
e agressões verbais e físicas;
b) as escolas, por meio de suas equipes
diretivas, geralmente limitam-se a solicitar a
presença dos pais e responsáveis e efetivar
o registro de advertência;
c) no universo pesquisado, 58% dos professores não se sentem seguros em relação
às condições ambientais e psicológicas nos
seus contextos de trabalho. Pois bem, 87%
não se consideram amparados pela legislação educacional quando se veem vítimas de
agressões praticadas na sala de aula; 89%
dos professores gostariam de poder contar
com leis que os amparassem no que tange a
essa situação.
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O estudo aponta alguns elementos que explicariam o atual problema da violência sofrida pelos professores na sala de aula:
a) a assimetria jurídico-instrumental entre
professores e alunos. O ordenamento jurídico
fornece um forte aparato de proteção de um
lado, sem um correspondente contrapeso do
outro lado, os educadores, os professores;
b) a cada vez maior ausência dos pais
ou excesso de fragilidade na educação dos
ﬁlhos. A sociedade moderna tem exigido dos
professores um papel social de substituição
dos pais na função de educar;
c) as escolas não têm mecanismos adequados de solução de conﬂitos;
d) a inoperância dos Conselhos Tutelares.
É uma boa idéia, mas está longe de atender
à expectativa;
e) o isolamento institucional do professor. A direção das escolas tende a apoiar os
alunos sempre e mesmo os familiares e nunca
os professores.
Com base nas conclusões desse estudo, propomos o presente projeto de lei como estratégia legislativa de fortalecer o aparato jurídico-instrumental de
proteção aos professores.
O Estatuto da Criança e do Adolescente positiva
o direito do menor de ser respeitado por seus educadores, art. 53, e prevê infração administrativa para o
professor que não comunicar à autoridade competente
maus-tratos sofridos pelo aluno. O Estatuto concebe
o menor como ser em desenvolvimento psicológico e
cultural, que, portanto, merece proteção prioritária por
parte do Estado e das instituições sociais. Todavia, o
Estatuto, ao mesmo tempo, deve apontar a natureza
social do processo. A garantia do desenvolvimento adequado do menor como ator social também demanda o
respeito aos atores que fornecem tais meios.
O resultado dessa assimetria jurídica é o que
põe em relevo o estudo citado: os alunos precisam
conviver numa cultura de paz e harmonia com os seus
professores.
Sr. Presidente, eu não vou ler toda a justiﬁcativa,
porque, na verdade, aqui está toda a pesquisa cientíﬁca realizada. Aqui, nós apontamos as soluções que
possam contribuir para o bom convívio entre alunos,
professores e familiares, os pais.
Quero, mais uma vez, cumprimentar, Presidente
Mão Santa, esse trabalho realizado pela Doutora em
Educação Tânia Maria Scuro Mendes e pela aluna
Juliana Mousquer Torres. Repito que foi um trabalho
muito bem feito.
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E cumprimento aqui também a Consultoria do
Senado. Com essa pesquisa na mão, que recebi no
Rio Grande por parte das doutoras em Educação e
dos alunos, remeti-a à Consultoria do Senado, que
elaborou os dois projetos, que foram aprovados por
unanimidade e cuja enorme repercussão vemos com
alegria em toda a imprensa nacional. E, por que não
dizer, no mínimo dois órgãos internacionais pediram
entrevista e cópia dos projetos.
Quero dizer que esse é um trabalho feito pelos
alunos, que não querem a violência nas escolas, pelos
professores e pela consultoria do nosso Senado. Eu
apenas fui a ferramenta, eu fui o instrumento de uma
construção coletiva da sociedade brasileira.
É assim que eu entendo o meu mandato. Quando
alguns olham que eu tenho mais de 1,3 mil projetos,
eu gosto sempre de dizer que eu não invento nada;
eu recebo demandas da sociedade, como foi a questão da redução de jornada, que está em debate na
Câmara dos Deputados, uma PEC de minha autoria
e do Senador Inácio Arruda. Como todo esse debate da questão de uma mudança na Previdência que
garanta o ﬁm do fator, que garanta o reajuste integral
para os aposentados, que garanta que eles possam
vislumbrar para o futuro um salário melhor, para que
possam viver e envelhecer com dignidade.
Eu só queria deixar claro que, quando falo na
mudança do fator para voltarmos à lei antiga, não é
verdade o que alguns tentam vender – e com isso eu
ﬁco chateado. Eu sou muito diplomata com todo mundo. Mesmo a quem me agride eu mando um abraço,
digo que talvez ele tenha se equivocado, mas respeito
a sua opinião, e vamos trabalhar juntos, vamos construir, vamos dialogar. Para mim ninguém é mau porque
gosta de ser mau; algum motivo tem. E eu tenho que
tentar sempre recuperar mesmo aquele que usa com
maldade a forma de fugir do bom combate, ou do bom
debate, no campo das ideias.
Por que eu falo isso, Senador Cristovam? Estou
me referindo ao fato de dizerem que o projeto do Paim
vai permitir que o cidadão pague sobre um salário mínimo e, nos últimos 36 meses, pague sobre o teto. Não
é verdade. Voltando à lei antiga – já falei nesta tribuna
mil vezes, mas parece que alguns não querem ouvir
–, tem que voltar uma escala progressiva. Daí, sim, se
você respeitou essa escala de progressão, é claro, os
últimos 36 salários, ainda dentro de um aspecto de 48,
é que serão base, e isso que vai garantir a integralidade dos vencimentos.
Eu diria mais: na Constituinte – eu estou no Congresso desde a Constituinte, de 1986 para 1988 –, nós
nem queríamos 36; nós queríamos mesmo eram 24,
queríamos a média dos últimos 24 meses, respeitan-
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do a progressão. Perdemos, e passou a de 36 meses.
Agora querem me vender a ideia de que o bom mesmo
é considerar os últimos 90, 80 meses, ou desde que o
cara nasceu, para fazer a média. Querem me convencer de que se inicia com um salário alto e se termina
com um salário menor. O que é isso? Aí é considerarme meio bobo, e bobo também não dá. O normal é o
cidadão ser aprendiz, crescer na sua labuta, na sua
atividade, e o salário ir melhorando.
Então, se você ﬁzer uma escala progressiva, a
tendência é, por exemplo, a mulher com 30 anos, 35
anos de contribuição, estar num bom momento, e é isso
que vai servir de cálculo. Por isso, nunca aceitamos a
tal média longa, como alguns dizem.
Quero apenas que respeitem o bom debate. Se
tiver que mudar de 36 para 46, para mim isso também
não é uma coisa de outro mundo, desde que se peguem
as maiores contribuições do período. Não concordo
quando mentem, faltam com a verdade, publicam em
jornal que o cidadão poderá pagar a vida toda sobre
o mínimo e, nos últimos três anos, pagar sobre o teto.
Não pode! É proibido. Se cair o que há hoje, volta a
lei anterior, e, na lei anterior, tem que haver a escala
progressiva.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Volto a
manifestar uma posição sobre a qual já conversamos
muitas vezes aqui. A minha preocupação de usar o
salário mínimo como índice é o fato de que a gente
nunca vai poder diminuir a distância entre o mínimo
e o máximo. Se todo mundo quiser ganhar sempre o
mesmo número de salários mínimos, sempre haverá a
mesma brecha. O senhor é um lutador pelo aumento
do salário mínimo e deve ser também – eu imagino –
um lutador para que a brecha diminua e não continue
sempre igual. Sonho com o dia em que todo mundo,
todo mundo, todo mundo vai ganhar um salário mínimo, que vai ser também o máximo, que vai ser também a média. Sei que é uma utopia distante, mas o
senhor falou há pouco que é preciso sonhar, sonhar,
sonhar, sonhar. Vamos supor que esse salário único
não seja possível.
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Por que
não sonharmos com um mundo, como outros que já
existem, em que a diferença entre o máximo e o mínimo salário é de três vezes? Tomemos o caso nosso,
Parlamentares: por que temos que ganhar sempre, sei
lá, vinte vezes – é mais, não é? – mais que um salário mínimo? Por que um Deputado, um Senador não
pode ganhar menos de vinte salários mínimos quando
o salário mínimo crescer mais depressa do que o sa-
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lário do Senador e do Deputado? Por que o Ministro
do Supremo tem que ganhar quarenta vezes o salário
mínimo se o salário mínimo subir mais depressa que
o dele? Se o salário mínimo sobe mais depressa do
que os que estão em cima, vai diminuir o número de
salários mínimos que as pessoas de cima recebem. Eu
gostaria que, um dia, a gente ﬁzesse um debate.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O momento é este. Espero só que o Presidente me dê o
tempo, porque a sua tese é interessantíssima! Só
quero ter o direito de poder expor a minha num segundo momento.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – O salário mínimo tem que subir mais depressa do que os
outros. Podemos até dizer que quem ganha dois, três
salários mínimos – talvez não, porque ainda é muito
baixo –, quem ganha acima de um certo nível de salário
deve ganhar de acordo com a inﬂação; com o tempo
de trabalho, deve ir subindo o seu salário. Mas, jamais,
a meu ver, é justo a gente dizer que a sociedade brasileira vai indexar os salários dos que ganham muito
em número de salários mínimos. Dá a impressão de
que termina sendo uma forma de manter um privilégio: todos ganhando muitas vezes o salário mínimo. E
aí o salário mínimo relativamente nunca vai crescer;
a desigualdade nunca vai desaparecer. A grande pergunta é se o Presidente Lula subiu o salário mínimo
mais ou menos do que antes subia. Eu acho que ele
subiu mais, e graças ao senhor. Se ele subiu mais o
ideal é que nem todos subam igualmente.
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não
vejo por que salário de Deputado e de Senador deva
ser sempre de 20, 25 salários mínimos. Não vejo por
que isso! Acho que tem que diminuir a proporção de
salários mínimos. Nem é preciso baixar o salário dos
Parlamentares, mas que se aumente mais o dos que
ganham salário mínimo, para que a gente vá se aproximando e não ﬁque essa brecha absurda que o Brasil
tem hoje, na qual o País se viciou tanto, que a gente
mede se o salário da gente é bom ou mal em função
do número de mínimos. Aí virá um governo diferente
que vai segurar o salário mínimo, e todo mundo vai
ﬁcar contente, porque está ganhando dez salários
mínimos, sem perceber que talvez esteja ganhando
menos do que se ganhasse sete salários mínimos, e
o salário mínimo subisse mais depressa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, agora peço uma tolerância para V. Exª.
(Interrupção do som.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O senhor
vai ter que me dar, no mínimo, dois minutos, porque
não é possível; trata-se de um tema importante.
Senador Cristovam, a sua fala me ajuda muito. Por
quê? Porque a sua fala é o que, infelizmente, grande
parte da imprensa está reproduzindo. Não é verdade!
Mas se reproduz tanto, que quem lê pensa que é verdade. O meu projeto visa garantir exatamente isto: que
quem ganha até três, quatro salários mínimos tenha
direito a receber o mesmo índice dado ao mínimo. E
como é neste País? Os Ministros do Supremo? Vinte
e sete mil reais! Nós? Dezesseis, dezessete mil reais!
O Executivo? Treze mil, catorze mil reais!
E, quando vem o reajuste, vem inﬂação e vem
aumento real. Agora, para quem ganha três, quatro
salários mínimos – porque é uma falácia alguém achar
que, Previdência, são dez salários mínimos. Mentem!
Primeiro, não são dez; são dez referências, que ﬁcam
em torno de sete. Com a aplicação do fator, baixou
para quatro. Assim é com 95% das pessoas deste
País. Estou brigando é por aqueles que ganham três,
quatro salários mínimos. Essa é a minha briga! Essa
é a minha briga, Senador Cristovam! Essa é a minha
briga! O meu projeto não dá um centavo de aumento,
permita-me, meu querido...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não, é
só para lhe apoiar. Acho que até três salários mínimos,
como é um salário baixo, justiﬁca, justiﬁca...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não, mas a
Previdência é isso hoje. Se o senhor achar alguém que
ganhe mais do que dois mil – o que dá quatro salários
mínimos –, procure-me, porque é uma peça rara.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Seria
bom deixar isso bem claro. Porque, aí, estou fechado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois é, o
senhor está ajudando. É isso só.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Até três
salários mínimos, acredito que deve subir, sim, igual
ao salário mínimo. Não vejo problema.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É isso. O
meu projeto é exatamente isso.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Mas,
para quem ganha a partir de um certo valor, eu espero
que o salário mínimo suba mais depressa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É exatamente isso. O que acontece neste País é que quem
ganha dez, quinze, vinte, trinta salários, cem salários
tem inﬂação e aumento real. Mas quem ganha – porque hoje 97% ﬁcam em até quatro salários mínimos
– até dois ou três...
(Interrupção do som.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não dou
dez anos, todos vão ganhar um salário mínimo, mas
todos pobres. São aqueles que ganham até três salários mínimos. Os altos salários continuarão disparando.
Essa é a minha indignação! Essa é a minha indignação!
Paridade e integralidade, com reajuste real, só para os
altos salários. Para quem ganha dois ou três, não: você
tem que ganhar mesmo é um salário mínimo, porque
é um absurdo você ganhar dois salários mínimos; é
um absurdo o cara ganhar três salários mínimos ou
quatro. Onde é que nós estamos?
Por isso, ﬁco e faço este bom debate. Quem ler
o projeto vai ver. Estou tratando de Regime Geral da
Previdência. Estou tratando de celetista, aquele trabalhador que ganha, queiramos ou não, e são 95%,
até no máximo três, quatro salários mínimos. O que é
isso? Eu digo, estenda-se para o celetista, trabalhador,
aos mais pobres o mesmo percentual dado ao mínimo. A impressão que passam é a de que todos vão
ganhar reajuste real e daí o salário mínimo não sobe
mais com o projeto aprovado pelo Senado. Não é verdade. É só para os baixos salários. Repito, 95%, 98%
não passam de quatro salários mínimos. São dados,
são estatísticas.
Por isso, Senador Mão Santa, estou acreditando
muito neste encontro que vai ter em São Paulo entre
todas as centrais e a Cobap, que voltou para a mesa
de negociação, construindo o acordo; vai para a sanção do Presidente. A alternativa ao ﬁm do fator, que
conﬁsca 40%, Senador Cristovam, só desse pessoal
também, só dos pequenos, porque os grandes, não.
Os grandes já não têm fator. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário não têm fator. Só quem é do Regime
Geral, em que, repito, 95% percebem até quatro salários mínimos.
Mas é desse povo que nós estamos tratando no
projeto, mas que, infelizmente, fazem uma confusão.
Dizem: “todos vão ter aumento real”. Todos coisíssima
nenhuma! É só para o Regime Geral da Previdência.
Eu estou muito tranqüilo. Fiz uma fala aqui – o
Senador Cristovam me ajudou, porque ilustrou para me
esclarecer – de que vamos construir um grande acordo, envolvendo todos os partidos, todas as centrais, a
Cobap. Acredito que, antes do ﬁm do ano ainda, esse
projeto que altera o fator e garante reajuste real para os
aposentados do Regime Geral somente, onde, repito,
98% ﬁcam até cinco; em que 95% ﬁcam até quatro; e
93% ﬁcam até três. É esse universo que será beneﬁciado com o projeto que queremos aprovar.
Fico feliz que o Senador Cristovam, com seus
esclarecimentos, permitiu que eu ﬁzesse, que eu caminhasse na mesma estrada na questão da justiça, da
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igualdade e que os mais pobres tenham o direito que
os grandes têm hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após o pronunciamento de Paulo Paim, que representa o Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul,
defendendo o salário como compensação do trabalho,
nós convidamos agora um Líder. Está inscrito como
Líder o Senador Aloizio Mercadante. Estamos alternando; depois, é um orador inscrito. O orador inscrito
seguinte é Cristovam Buarque.
O Líder Aloizio Mercadante é do PT, do Estado
grandioso de São Paulo.
Ele é professor de Economia, de grande saber e
que enriquece este Congresso.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, em geral, eu falo dos temas nacionais, desenvolvimento econômico, políticas públicas,
distribuição de renda, democracia, política internacional,
mas, hoje, quero falar sobre o meu Estado de São Paulo,
porque, todos acompanharam, houve mais um grave
acidente na construção civil, numa obra importante,
estratégica para a Grande São Paulo. A Grande São
Paulo é uma área em que há 18 milhões de pessoas,
cujo trânsito tem-se mantido absolutamente caótico.
E o projeto do Rodoanel, que circunda a Grande São
Paulo, ajuda a melhorar a qualidade do transporte.
São 170 quilômetros a obra. Faz 15 anos que está
sendo construída – tem sido muito moroso o processo
de construção. Já temos 32 quilômetros em funcionamento, desde 2002, que é o trecho oeste. E, agora,
o trecho sul é um trecho de 61,4 quilômetros que vai
interligar as rodovias Régis Bittencourt, Imigrantes e
Anchieta – que são as que descem para a Baixada
Santista; e o trecho oeste, que une a Castelo Branco,
Raposo Tavares, Anhanguera e Bandeirantes, que vão
para Campinas e interior do Estado. Portanto, é uma
obra que melhora muito o ﬂuxo do transporte das estradas que circulam na Grande São Paulo.
O trecho sul foi orçado, inicialmente, em R$2,950
bilhões. Os aditivos de contratos já chegam a R$3,6
bilhões. Já há uma projeção de mais aditivos para um
custo estimado em R$4,5 bilhões – o que signiﬁca
um acréscimo de 52% no custo originário. O Governo
Federal (o Governo Lula) vem participando, praticamente, com um terço dos recursos: R$1,2 bilhão. Nós
tivemos, agora, no dia 13/11, a queda de três vigas de
sustentação de um viaduto que passava pela Rodovia Régis Bittencourt. Três pessoas ﬁcaram feridas. As
imagens são de conhecimento público, são dramáticas.
As pessoas ﬁcaram em uma ﬁla, paralisadas por sete
a oito horas, toda a madrugada. No acidente, nessa

348

Novembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ﬁla, faleceu mais uma pessoa, inclusive. Portanto, foi
um acidente de grandes proporções. Por que é que
eu subo à tribuna? Os acidentes podem acontecer
em qualquer construção, e nós temos de tratar com
seriedade e com responsabilidade. No entanto, a cada
dia surgem informações cada vez mais preocupantes
e, portanto, é uma obrigação desta Casa discutir esse
tema, na medida em que um terço do ﬁnanciamento
é dinheiro do Tesouro Nacional, são recursos do Governo Federal.
Portanto, a primeira informação é que o Tribunal de Contas da União identiﬁcou 72 irregularidades
na obra. Setenta e duas irregularidades, o que é um
volume bastante considerável para uma obra desse
porte. E quais são as irregularidades principais que o
TCU identiﬁca? Que, para reduzir os custos, as empresas contratadas alteraram métodos construtivos,
com redução do número de vigas usadas nas pontes,
substituição de estacas metálicas por pré-moldadas, a
troca de areia por brita e muros de contenção. “Assim,
usaram menos material de construção, mas receberam
o mesmo dinheiro” (citação do próprio Tribunal).
Então há um sobrepreço, e ele considera irregularidades graves porque é uma combinação altamente
danosa às ﬁnanças da União e do Estado. O Governo
do Estado permitiu que essas alterações fossem feitas para antecipar em 14 meses a obra e assegurar a
inauguração no dia 27 de março de 2010, conforme
matéria publicada nos jornais Folha de S.Paulo e O
Estado de S. Paulo. E o prazo de desincompatibilização das autoridades é 3 de abril. No entanto, com
essa antecipação de 14 meses e com essa mudança
da qualidade dos materiais, começou a colocar em
risco a segurança e a qualidade da obra, e a margem
para agravar acidentes dessa natureza se intensiﬁcam
num cenário como esse.
O jornal O Estado de S. Paulo, no dia 17 de novembro, diz: “O Governo de São Paulo teria alterado
o método construtivo e a execução do trecho sul do
Rodoanel para abreviar em 14 meses a obra”.
E a primeira preocupação que nós temos de ter é
por que se antecipa um calendário, comprometendo a
qualidade, que é a mudança de métodos construtivos,
numa obra que já tem 72 irregularidades consideradas
graves pelo TCU. Inclusive esta, das vigas pré-moldadas, está no relatório prévio do TCU sobre o acidente.
O TCU aponta que foram pagos 79,9% da obra, quando a execução dos serviços era de apenas 72,9%, ou
seja, pagou-se antes do serviço realizado.
Outra irregularidade contratual: o trecho sul do
Rodoanel está dividido em cinco lotes. O Lote 5, no
qual ocorreu o acidente, tem dois contratos: um contrato
para a execução das obras e outro contrato de apoio
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à ﬁscalização das obras. O contrato de execução da
obra sofreu o aditivo que alterava o regime de execução de empreitada por preço único para empreitada
por preço global.
Quero lembrar que a Lei nº 8.666 – e eu participei
ativamente da elaboração dessa lei, há quinze anos,
que é a Lei de Licitações; nós ﬁzemos depois da CPI
dos anões do Orçamento exatamente para moralizar
a Administração Pública –, no seu art. 41, estabelece:
“A administração não pode descumprir as normas e
as condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada”.
Portanto, não há amparo legal, do meu ponto de
vista, para modiﬁcar, depois de uma licitação, a modalidade licitatória de empreitada por preço unitário para
empreitada por preço global.
O que me parece mais grave? É que a ﬁscalização desta obra...
E aqui quero chamar atenção. Não é a ﬁscalização apenas desta obra porque tivemos o desabamento, uma grande cratera no metrô em que morreram sete pessoas, caminhões, equipamentos, casas
desabaram... Depois tivemos o desmoronamento do
túnel da Linha 4 do metrô. Depois tivemos a queda do
Viaduto chamado Fura-Fila, que é um projeto em torno
da Avenida do Estado. Ele também desabou. E agora
esse desabamento. São quatro grandes desabamentos
nas quatro principais obras que estão sendo feitas no
Estado, com vítimas fatais, com prejuízos relevantes,
o que mostra que há uma debilidade na ﬁscalização
das obras. E mais, o calendário eleitoral, a mudança
do metro/construção, a economia de materiais fundamentais estão colocando em risco a qualidade das
obras em uma cidade tão carente de investimentos e
de infraestrutura.
O dever de ﬁscalizar a obra é da administração,
é do Governo Estadual, é do Governador José Serra. Ele tem a responsabilidade de ﬁscalização. O que
diz a Lei nº 8.666, que acabei de citar, que é a Lei de
Licitações?
Art. 67. A execução do contrato deverá
ser acompanhada e ﬁscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.
No entanto, no trecho sul, o Governo quis terceirizar a ﬁscalização. Existe evidentemente possibilidade
de terceirização. Ela foi terceirizada e teve aditivo de
majoração dos contratos para ﬁscalização com consórcio supervisor Ecoenge, Figueiredo Ferraz, Maubertec,
Coplaenge e Encibra Ltda. Portanto, houve terceiriza-
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ção da ﬁscalização, mas a responsabilidade pública
na Lei de Licitações, no estatuto legal do Brasil é do
Governo do Estado.
E apesar de ter tido aditivo na ﬁscalização, é evidente que é grave o que assistimos, porque eu pude
ver pela televisão, apesar de que as imagens do acidente inacreditavelmente não estão no Google, não
se consegue acessar hoje, e é uma coisa que precisa
ser esclarecida, não sei por que razão, mas vi no blog
daquele ex-jornalista da Globo que, hoje, tem um blog
próprio, independente, o Azenha, e ele destaca isto: que
não se consegue ter acesso às imagens do acidente.
No entanto, vi uma imagem na TV Record de uma viga
que estava rachada antes de ser colocada e vi uma
entrevista do Crea de São Paulo, onde um engenheiro
especialista diz que cinco vigas teriam que ter sido colocadas ao mesmo tempo; que, na realidade, já é uma
substituição do que era exigência original; que deviam
ter sido feitas colunas e não vigas pré-moldadas, que
reduz o custo e mantém o preço; que teriam que ter
sido colocadas cinco, mas colocaram três e uma estava
rachada antes mesmo de colocarem, e não sabemos
exatamente como estavam as outras; e que isso poderia ter levado ao desabamento.
Então, é, evidentemente, uma falta de coordenação do projeto e uma precariedade na ﬁscalização
que está se repetindo em obras muito importantes do
Estado.
Diante do sobrepreço da obra e das 72 irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União,
tivemos um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta. O Ministério Público, no dia 23 de setembro de
2009, portanto, dois meses antes do acidente, que
apontava esses riscos, fez um Termo de Ajustamento de Conduta, entre Dersa, Dnit, os consórcios – por
sinal, tem uma empreiteira que não estava habilitada
para participar da obra, foi desabilitada a empreiteira
carioca, mas está participando do processo indevidamente. Também precisa ser esclarecido o porquê de
ter sido permitido. E o TAC limitou em 264 milhões de
reais os gastos extras com as obras do anel viário. Ou
seja, além da majoração muito grande do contrato e
de todos os indícios de sobrepreço, a perspectiva era
um aditivo de quinhentos milhões. E esse ajuste, patrocinado pelo Ministério Público, liberou a obra, com
as mudanças, enﬁm, que agora precisam ser avaliadas com mais rigor. Foi vetado um reajuste de mais de
240 milhões de reais que seriam incorporados à obra
e foram vedados por essa decisão judicial.
Portanto, eu queria dizer que nós temos que
aprofundar essa avaliação. Se há problemas de gestão; problemas de não cumprimento do dever de ﬁscalização das obras por parte do Governo do Estado; as
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aceitações de alterações contratuais, que são dolosas
ao interesse público; de sobrepreço e irregularidades
graves na obra; o interesse eleitoral e uma alteração
no calendário original, o que exige uma pressa, uma
queda na qualidade, um risco na construção. E quero
voltar a dizer que vem se repetindo ao longo dos últimos
anos, especialmente neste Governo: o desabamento
do túnel do metrô, com sete mortes; a queda no túnel
da Linha 4 do metrô; a queda no Viaduto do Fura-Fila
e, agora, o desabamento do Rodoanel.
Portanto, diferente do que fazem às vezes as
vozes da Oposição, eu não farei nenhum factóide em
cima desse assunto. Não acho prudente que a gente
inicie essa discussão, convocando o Governador do
Estado, porque eu poderia fazer isso. Eu poderia começar, como tenta a Oposição, um debate sobre outros
problemas na ﬁscalização. Um terço da verba desse
projeto é aqui aprovada por este Senado Federal, são
recursos do Governo Federal. Então nós temos obrigação de acompanhar, mesmo que a Assembleia Legislativa de São Paulo esteja totalmente amordaçada,
nunca conseguiu fazer uma CPI, não consegue aprovar
um requerimento de informação, não consegue convidar uma autoridade para esclarecer o que quer que
seja. O que é um absurdo do ponto de vista da relação
entre o Executivo e o Legislativo.
Agora acho que esta Casa não se curva, esta
Casa tem tido uma altivez, uma independência, seja
em relação ao Governo Federal e imagino que se
prestará também a exigir a ﬁscalização por parte do
Governo Estadual.
Portanto, eu pretendo discutir uma audiência
pública, chamar os responsáveis técnicos pela obra,
o TCU, a Dersa, o Dnit, antes de qualquer autoridade;
eu não começaria pela política. Eu quero saber exatamente se isso que estou dizendo, que eu tenho lido
na imprensa, nos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo, que têm se dedicado a essa matéria,
se são de fato os argumentos procedentes, se essas
são as informações que nós devemos aprofundar. Se
houve sobrepreço, se houve método de alteração no
processo construtivo, se houve deterioração da qualidade dos materiais, se houve antecipação de calendário,
se houve terceirização e ineﬁciência da ﬁscalização, e
por que as obras estão desabando em São Paulo, com
a velocidade que está acontecendo, com vítimas, com
danos e com prejuízos. Nós queremos discutir isso com
rigor técnico. Não se trata de fazer uma disputa eleitoral, mas na obrigação constitucional como Senador
de São Paulo de zelar pelo interesse público do meu
Estado e zelar pelos recursos públicos que saem da
União para ﬁnanciar projetos do Estado, que eu apoiei,
apoiei que liberassem o dinheiro. Não ﬁz, como ﬁzeram
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em alguns governos nossos ou prefeituras, obstrução,
aprovação, protelação, impedindo que ﬁnanciassem.
Não, tem que ﬁnanciar o que é prioritário e essa é uma
obra estruturante e necessária.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Mercadante, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo
pela maneira responsável como tratou o assunto, sem
partidarismo, sem eleitoralismo. Em segundo lugar, o
senhor tem todo direito de chamar atenção do Senado de que devemos usar das nossas prerrogativas. E
qualquer convocação desse tipo, conte com a minha
assinatura. Eu acho que sim, é preciso que seja explicado o que aconteceu em relação a essa obra do
Rodoanel, que não é uma coisa que se limita apenas
a um Estado, até porque ela tem recursos públicos
que podem ter sido aprovados por esta Casa. Então,
parabéns pela maneira calma, tranquila, sem partidarismo como traz o assunto e, sim, como representante
de todo o Estado de São Paulo. Eu, como Senador,
estou pronto, sim, para assinar qualquer convocação,
para que esse assunto seja explicado pelas autoridades paulistas. Estou de acordo que se deve começar
pelas autoridades menores, chegando às últimas, se
for necessário.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Agradeço a V. Exª.
Eu acho que esse é o melhor caminho. Temos
maioria nas comissões. Eu não pegarei o ﬁm de reunião para aprovar requerimento, não criarei qualquer
tipo de manipulação eleitoral, não farei brincadeira com
matéria como essa. Eu quero tratar com seriedade, com
rigor técnico, para saber o que aconteceu.
Dois meses antes, foi feito um Termo de Ajustamento de Conduta por parte do Ministério Público
e do TCU. No ajuste, apontavam não só sobrepreço,
mas mudança do método construtivo, deterioração dos
materiais, redução de calendários e 72 irregularidades
consideradas graves, mas foi autorizada a continuação da obra. E deu no que deu. Isso vem acontecendo em São Paulo, nas principais obras. Portanto, há
um problema de padrão de qualidade de engenharia,
de método construtivo, de aplicação dos recursos, de
ﬁscalização de gestão, que devemos discutir, apurar e
buscar corrigir. Esse é o nosso objetivo, para que essa
obra possa ser concluída, evidentemente, entregando
para o Estado uma obra que é fundamental.
Eu acho também que não devemos protelar a
obra. Nós queremos resolver, saber, punir as irregularidades, identiﬁcar os responsáveis, para que essas
coisas não voltem a acontecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Cristovam, convido V. Exª a vir à tribuna.
Permita-me, enquanto V. Exª vai à tribuna, dizer
que eu recebi, nesse momento, um telefonema das
centrais sindicais que conﬁrmam que vai haver esse
encontro em São Paulo. Foi o Deputado Paulinho, do
seu partido, que me telefonou agora. A intenção é formular um grande acordo, tanto na questão do fator
como no aumento real para os aposentados, e levar
uma proposta unitária de todos os aposentados e pensionistas, das centrais, da Cobap, das outras entidades
de aposentados, para que esse acordo seja votado
então na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Eu acho que é uma boa notícia. Todos juntos têm
mais força para arrancar uma boa proposta.
Obrigado, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Agradeço, Presidente.
Eu queria pedir que marcasse o tempo porque,
mesmo com a Casa sem grandes expressões, não é
bom ﬁcarmos falando sem a marcação do tempo.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu ﬁco feliz por
termos tido um debate anterior em que ﬁcou esclarecida a sua posição – que eu já sabia –, mas eu quis
exatamente que ela ﬁcasse explicitada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Ajudou muito.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não se trata de aumentar sempre os mesmos salários
em função do salário-mínimo, mas apenas garantir
os mesmos reajustes para aqueles que têm até três
salários-mínimos. Isso é mais que justo.
Mas, Sr. Presidente, todos costumam dizer que,
se durante o regime nazista houvesse televisão, como
hoje temos ligando o mundo inteiro, não teriam acontecido aquelas tragédias brutais que o movimento
nazista, que o governo hitlerista provocou. Não seria
possível que o campo de concentração continuasse
se o mundo tomasse conhecimento daquilo no momento em que acontecia. Não seria possível ver crematórios queimando pessoas depois de passarem por
uma câmara de gás, uma sala de gás, se todos vissem pela televisão. Isso virou um consenso. Mas é um
consenso que mostra uma certa cegueira porque hoje
as televisões nos mostram campos de concentração,
nos mostram crematórios e nós não estamos fazendo
nada. Eu não falo das tragédias sociais como Darfur;
eu não falo da fome crescente em grandes partes do
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mundo; eu falo de algo transmitido todos os dias, todas as noites por todas as televisões, mas nós não
agimos da maneira necessária para parar a tragédia.
Eu falo dos noticiários, das imagens relacionadas com
o aquecimento global.
Até pouco tempo atrás o aquecimento global
era uma especulação de cientistas. Era uma invenção
para muitos daqueles chamados do movimento verde,
que inclusive eram ridicularizados; eram chamados de
bicho grilo os que insistiam na necessidade do meio
ambiente. Eu mesmo, como Professor, tive artigo recusado 25 anos atrás por uma revista de esquerda
assinada por um marxista em que ele dizia que esse
assunto do meio ambiente é uma invenção do imperialismo para impedir o desenvolvimento do Terceiro
Mundo. Há vinte e cinco anos apenas.
A gente está vendo hoje a realidade, não é mais
uma especulação. Não é mais uma coisa de cientistas,
é o que a gente vê. Ursos ﬂutuando em cima de um
pedaço de gelo, sem ter o que comer, ﬂutuando para
a morte, porque há um descongelamento da camada
polar norte. Nós vemos as tempestades como nunca
antes. Nós estamos vendo regiões ﬁcando desérticas,
inclusive no Brasil. Nós estamos vendo toda esta tragédia resultante do aquecimento global, inclusive da
temperatura nas nossas cidades. O clima, que antes
tinha uma regularidade, agora oscila entre tempestades
brutais e secas fantásticas; entre temperaturas muito
baixas e logo depois uma temperatura extremamente alta. Nós enlouquecemos a Terra. O planeta Terra
hoje é uma entidade enlouquecida do ponto de vista
climático. E nós assistimos a isso sem fazer os gestos
necessários para parar.
Agora, em Copenhague, pelo que estamos vendo, mais uma vez, não se vão fazer os gestos necessários para evitar esses crematórios do século XXI,
esse imenso crematório planetário do século XXI. Não
vamos fazer. Os dois maiores poluidores do mundo,
Estados Unidos e China, já decidiram que não é hora
de parar as emissões de dióxido de carbono. Isso paralisaria a indústria. Então que continuemos destruindo
o planeta para aumentar a produção industrial. E os
outros países, o mais que vão fazer, pelo visto, como
o próprio Governo brasileiro, é levar algumas metas
de redução das emissões.
Nenhum, nenhum dos dirigentes mundiais, pelo
que a gente lê na imprensa mundial nos diversos idiomas a que podemos ter acesso, nenhum deles está
trazendo a real dimensão do problema e tratando-o
como algo maior do que um problema de química. O
problema não é químico. O problema nem é mesmo
só político. O problema é de uma mentalidade que
prevalece no mundo de hoje em que a felicidade e o

351

Novembro de 2009

bem-estar estão em consumir coisas que poluirão a
natureza e aquecerão o planeta. É como se fôssemos
todos como aqueles malucos que tocam fogo por uma
necessidade maníaca, mesmo morando dentro do quarto que pega fogo. Viramos criminosos do clima pelo
vício de consumir ou, então, somos mais ou menos
como aqueles viciados em cocaína que são capazes
de matar e roubar para consumir o produto químico
que atende ao seu vício, só que, em vez de viciados
na cocaína, somos viciados no consumo perdulário,
depredador, destruidor.
O problema não está na emissão de dióxido de
carbono que sai dos canos de automóvel. O problema
está na nossa mania de achar que o transporte tem
que ser baseado no automóvel privado; cada pessoa
no seu carro consumindo o combustível necessário e
sofrendo todos os engarrafamentos que a gente vive.
Por isso, vamos passar por Copenhague sem trazer nenhuma proposta clara, e há uma lógica política
por trás disso, Senador Paim. Os nossos presidentes,
reis, sheiks, primeiros-ministros pensam com a cabeça
do seu país e não com a cabeça do planeta inteiro. Eles
falam pensando nos seus eleitores, e não na humanidade. Esse é o problema! A nossa crise é da humanidade e do planeta, e cada dirigente político é do seu
país e da sua população de eleitores. E mais ainda,
a nossa crise planetária vai levar décadas para fazer
com que a tragédia chegue ao ponto em que a gente
perceba que não tem mais jeito, enquanto que cada
um de nós políticos só pensamos na próxima eleição
e não na próxima geração ou até nas próximas duas
ou três gerações. Esta é a tragédia em que a gente
vive, a tragédia de uma mentalidade de consumidores,
como cidadãos que somos, e a tragédia dos políticos
prisioneiros, todos nós – não me excluo –, do curto
prazo e dos nossos eleitores.
Fiz um apelo ao Presidente Lula, daqui desta tribuna, e comuniquei a assessores dele, que gostaria
de vê-lo em Copenhague não como meu Presidente
apenas, mas como um dos líderes do mundo que ele
é, como o é qualquer outro presidente, até do menor
país, embora o Presidente do Brasil tenha uma característica diferente. Primeiro, porque é um país grande
que tem todos os recursos, mas que, ao mesmo tempo, é um país grande que tem todos os problemas.
Somos um dos grandes poluidores, não do tamanho
dos dois maiores, mas somos dos maiores poluidores.
E temos recursos. Temos como usar etanol. Temos os
problemas e os recursos. E temos um presidente que
se destacou no cenário internacional cujo discurso é
ouvido. Mas o que a gente percebe, Senador Paim,
Senador Suplicy, é que, depois da queda do Muro de
Berlim, depois da globalização, os presidentes ﬁcaram
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pequenininhos, todos eles. Não existem mais os presidentes líderes mundiais.
Às vezes, o presidente de um pequeno país africano, durante os anos 60, quando falava, falava para
o mundo inteiro, defendendo a liberdade, o ﬁm do colonialismo. Quando os presidentes de esquerda falavam, faziam-no em nome do socialismo e para todos
os trabalhadores do mundo e não só os do seu país.
Quando os presidentes do capitalismo falavam, eles
falavam para todo o mundo, defendendo a liberdade
que propunham como caminho. Acabou esse tempo,
não há mais ninguém falando para o mundo inteiro,
cada um fala para dentro do seu país e para dentro
do horizonte de sua próxima eleição. Os presidentes
se apequenaram no momento em que o mundo ﬁcou
global.
O próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, em uma entrevista ontem ou antes de ontem,
no jornal El País, de Madri, dizia algo parecido. “Nós
globalizamos a economia e não globalizamos a política”. A economia é global e a política é nacional. Mas
a política nacional vai levar a uma tragédia global por
conta do aquecimento global e do aumento da desigualdade entre países, entre as populações pobres,
mesmo que dentro do mesmo país.
Volto a insistir aqui e a fazer um apelo ao meu
Presidente, do meu País, para que ele não se apequene, para que ele não se apequene em Copenhague
falando apenas para nós, brasileiros. Que ele fale para
todos os seis bilhões de seres humanos hoje preocupados com o destino dos próximos anos de suas vidas
e a certeza da tragédia da vida dos seus ﬁlhos, dos
seus netos e de toda a humanidade que vem depois.
Que ele leve para Copenhague não apenas metas de
redução da emissão de dióxido de carbono, que não
vá lá como um químico, falando em emissões de dióxido de carbono. Que vá lá como ideólogo, propondo
um modelo novo para a civilização, onde o transporte
público prevalecerá sobre o transporte privado; onde
o consumo será limitado, de acordo com as restrições
ecológicas. Que ele assuma essa liderança. Até porque,
quem está no ﬁm de um mandato, tem mais liberdade de falar sem se preocupar com a próxima eleição.
Deixe a sua candidata falar apenas para o Brasil, procurando votos. Mas que ele fale como estadista mundial, como um estadista capaz de dar um recado ao
mundo inteiro e não preocupado apenas com a próxima eleição desta geração, mas com o bem-estar das
gerações futuras.
Eu não gosto de vir aqui repetir o mesmo discurso, embora seja acusado de um político de uma nota
só, que é a educação. Mas cada vez é um tema diferente na educação.
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Hoje, eu inverti, estou repetindo, basicamente,
um discurso muito parecido do começo da semana,
ou da semana passada, tentando trazer uma dimensão nova, que é a dimensão da crise ecológica que
transformou o mundo em um imenso crematório, um
crematório como aqueles que existiam no tempo nazista, e que a gente diz que, se fosse transmitido pela
televisão, ninguém deixava que acontecesse. Hoje, o
que o crematório do meio ambiente afetado, do aquecimento global, da depredação ecológica, da extinção
de espécies animais, tudo isso que é mostrado, a gente
assiste, pode até chorar, mas sai dali e vai para o shopping center comprar mais coisas que poluem mais.
Vai saber como é que ﬁnancia mais a compra de um
automóvel para continuar poluindo mais.
O Presidente Lula e os demais Presidentes do
mundo deveriam se comportar como líderes mundiais e ideológicos e não como líderes nacionais e
eleitoreiros e trazerem uma proposta nova para a
humanidade, um rumo alternativo, onde os bens culturais poderiam ter mais valia que os bens materiais,
porque os bens culturais não poluem, onde o longo
prazo deve ser considerado tanto quanto o curto prazo, onde a Terra, o Planeta deve ser levado em conta
tanto quanto o nosso País, onde a humanidade deve
valer tanto quanto a população de cada país, onde o
longo prazo é fundamental. Presidentes, dirijam seus
países do ponto de vista administrativo, mas, ideologicamente, sejam líderes para o mundo inteiro, porque,
se não tivermos líderes para o mundo inteiro, nós não
vamos ter presidentes para cada país nosso daqui a
algumas décadas.
É isso, Sr. Presidente da Mesa, que trago hoje
aqui, mais uma vez, como uma mensagem ao Presidente Lula. E gostaria de levar a todos os outros presidentes, mas aqui é o Senado do Brasil e ele, sim, que
tem condições de ser um dos líderes do mundo. E o
mais que nós podemos fazer é um apelo para que ele
encarne algo maior do que o Presidente do Brasil, que
ele encarne ser um dos líderes do mundo inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Cristovam Buarque. Só
me permita, para que não ﬁque dúvida, porque eu já
recebi dois telefonemas, sobre qual o cálculo que existe. O teto é R$3.200. Se você aplica o fator que reduz
40%, o salário do trabalhador vai para R$2 mil. R$2
mil, 465 vezes 4 dá 1.860. Aí, no máximo, o pessoal
ganha até quatro salários- mínimos. Daí você tira daqui – e os dados são oﬁciais – 96%, não é nem 95%,
96% ﬁcam com três salários-mínimos. Esse é o dado
para tranquilizar para que ninguém ﬁque com dúvida
sobre a nossa conversa.
Obrigado, Senador Cristovam Buarque.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Para
que não pareça que a gente quer que o salário de Senador e de Deputado seja medido em salários- mínimos.
Isso a gente não pode deixar que aconteça.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está certo, Senador Cristovam Buarque.
Estou entre oradores inscritos e Liderança. Como
não tinha nenhum líder inscrito... O Senador Demóstenes Torres chegou agora e é o meu Relator do Estatuto da Igualdade Racial, alguém já vai dizer... Não,
ele vai falar como Líder.
Então, como Líder, tem a palavra o Senador Demóstenes Torres. Em seguida volto para os oradores
inscritos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela
Liderança do DEM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho aqui hoje para falar
sobre o Supremo Tribunal Federal. Veja V. Exª, por duas
vezes o Supremo Tribunal Federal decidiu acerca da
perda do mandato de dois Senadores: o Senador Capiberibe, meu amigo, pessoa que respeito e que admiro,
mas que teve o seu mandato efetivamente cassado. O
Supremo Tribunal Federal mandou que o Senado o retirasse aqui da nossa corporação, do Poder. O mesmo
aconteceu com o Senador Expedito Júnior.
Nas duas vezes tentou o Senado Federal encontrar uma maneira para que a decisão não fosse cumprida. E as duas tentativas de não cumprir a decisão
do Supremo Tribunal Federal foram lastreadas numa
certa lógica. Qual era a lógica? A lógica é de que o art.
55 da Constituição Federal dizia o seguinte:
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado
ou Senador:
..............................................................
V – quando o decretar a Justiça Eleitoral,
nos casos previstos nesta Constituição”.
No § 3º vem uma ressalva:
§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a
V, a perda será declarada pela Mesa da Casa
respectiva, de ofício ou mediante provocação
de qualquer de seus membros ou de partido
político representado no Congresso Nacional,
assegurada ampla defesa.
Muito bem, como a expressão está na Constituição, ela não pode ser uma expressão vazia, ela tem
que ter sentido. Muitos Senadores entenderam, portanto, que se tratava de um ato complexo, um ato em
que o Supremo Tribunal Federal decidia e o Senado,
então assegurando ampla defesa àquele que estava
por perder o mandato, poderia ou não conﬁrmar a decisão do Supremo Tribunal Federal.
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Por duas vezes me levantei como uma voz, primeiro dissonante e, depois, com a concordância dos
meus colegas, para dizer o seguinte: decisão do Supremo Tribunal Federal é para ser cumprida. Queria
eu ter o poder de revogar uma decisão do Supremo
Tribunal Federal! Olha que extraordinário! Um Senador
podendo desconstituir uma decisão do Supremo. Era
tudo o que eu queria, porque a frase corrente é: acima
do Supremo só Deus, recorra para Deus. O Supremo
cumpriu, efetivamente tem que ser decidido.
Então, esta palavra “assegurada”, ou esta expressão “assegurada ampla defesa”, ela só poderia
ser entendida como algo que fosse alheio ao mérito
da decisão do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo,
o Senador que iria perder o mandato, na sua defesa,
alegaria: “Não está assinado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal”, “Está falsiﬁcada a assinatura”, “Esse Senador não sou eu, meu nome é outro”.
Ele poderia, dentro da mais ampla defesa assegurada
pela Constituição, fazer, evidentemente, sua defesa de
caráter meramente formal – meramente formal aqui
dentro, sem atacar, inclusive, as questões formais decididas pelo Supremo Tribunal Federal, porque em todo
e qualquer país existe uma corte, existe uma casa que
zela para que o país efetivamente possa ter ali uma
certeza jurídica, um norte, uma decisão.
Isso não quer dizer que o Supremo Tribunal Federal não possa, evidentemente, entrar em atrito, às
vezes, com outros Poderes, mas um atrito dentro da
harmonia. Quantas vezes nós não discutimos aqui e
não repudiamos decisões do Supremo? Contestamos
decisões do Supremo, por exemplo, a súmula com efeito
vinculante. A súmula com efeito vinculante em relação
ao uso de algemas, na minha opinião, é uma súmula
ridícula, impossível de ser cumprida. Só quem lidou
com segurança pública é que sabe como é que são
essas diﬁculdades. Muitas vezes, eu, como Promotor
de Justiça, no interior – na época era Tocantins, o Estado de Goiás e Tocantins eram um Estado só –, eu via
ali um policial militar amarrar numa árvore as mãos do
preso com o cadarço do seu coturno, e isso não era
abuso de autoridade. E, muitas vezes, colocar algema
desnecessariamente é abuso de autoridade.
Eu já vi em Goiás – eu não era Secretário de
Segurança Pública, mas também já era Promotor –
um preso transportado com algema na mão, quando
deveria estar nas costas, sentado no banco de trás,
arrancar um revólver do policial militar, atirar, matar os
dois policiais militares e fugir. Algemado!
Um lutador de artes marciais, muitas vezes, precisa ser amarrado, e isso não é abuso.
Essa história que vou contar agora me foi contada
por um Delegado da Polícia Federal numa palestra que

354

Novembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dei lá, no ano passado. Uma senhora com quase 80
anos, fraudadora, se não me engano, do INSS, quando chegaram no apartamento para prendê-la, com um
mandado, ela pediu: “Posso terminar de fazer o café,
meu ﬁlho?” Eles disseram: “Pois não”. Ela foi lá, pegou
a água quente e despejou em todo mundo.
Então, é a circunstância que deve dizer quando uma pessoa deve ser algemada. Quando ela for
algemada para espetáculo, para exibicionismo, por
abuso de autoridade, evidentemente, os agentes têm
de responder.
Então, a súmula do Supremo é ridícula. Mas há
uma súmula, que estamos cumprindo, independentemente de ela ser ridícula ou não.
Os senhores podem testemunhar aqui o que temos trabalhado para melhorar o Supremo Tribunal Federal: súmula com efeito vinculante, repercussão geral,
a lei de uniformização de jurisprudência, os subsídios
que aprovamos agora. Agora mesmo, tive oportunidade de ser o primeiro signatário de uma emenda à
Constituição, que foi aprovada, que irá permitir que o
futuro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Cezar Peluso, possa também presidir o Conselho
Nacional de Justiça, porque o texto originário dizia que
quem tem mais de 65 anos de idade não pode presidir o Conselho Nacional de Justiça. Não tem razão! A
pessoa pode presidir o Supremo e não pode presidir
o Conselho Nacional de Justiça?
Então, nós temos feito nossa parte em relação
ao Supremo Tribunal Federal.
Mas hoje eu venho aqui para criticar o Supremo
Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ontem,
não tomou uma decisão. Foi pusilânime. Foi pusilânime, como não pode ser um Poder como o Supremo
Tribunal Federal. Tem que enfrentar, aguentar, inclusive, as pressões de outro Poder. Nós, do Legislativo, já
estamos com a pecha de que somos mandados pelo
Poder Executivo. O Judiciário não pode ter essa pecha,
não pode titubear. O Judiciário tem que decidir.
No caso Battisti, o Supremo tinha de ter decidido,
a favor ou contra Battisti. O Supremo “pilateou”, o Supremo lavou as mãos, o Supremo se desmoralizou. O
Supremo não pode agir da forma como agiu. O Supremo nasceu para mandar, e todos nós para obedecer. O
Presidente da República é uma ﬁgura como qualquer
outra quando depende de cumprir uma decisão do
Supremo Tribunal Federal, quando está pendente de
cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo rasgou o Estatuto do Estrangeiro.
A frase do dia hoje, do Ministro Gilmar Mendes, é lapidar:
Imagine o absurdo, dizer que agora o
Presidente está livre para, concedida a extra-
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dição, não executá-la [...]. Vejam os senhores
que tipo de construção arriscada, do ponto de
vista de coerência e consistência jurídica.
Mas foi isso o que o Supremo fez. O Supremo
rasgou o Estatuto do Estrangeiro.
Só para concluir, Sr. Presidente, o Ministro Rezek, em lição lapidar, ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, disse, em Direito Internacional Público,
8ª edição, p. 192:
É de se perguntar se a faculdade da recusa, quando presente, deve ser exercitada pelo
governo antes ou depois do pronunciamento
do tribunal. A propósito, cabe assinalar que
o processo de extradição no Supremo Tribunal Federal reclama, ao longo do seu curso,
o encarceramento do extraditando, e nesse
particular não admite exceções. Talvez fosse
isso o bastante para que, cogitando do indeferimento, o Poder Executivo não ﬁzesse esperar
sua palavra ﬁnal. Existe, além do mais, uma
impressão generalizada, e a todos os títulos
defensável, que a transmissão do pedido ao
tribunal traduz aquiescência da parte do governo. O Estado requerente, sobretudo, tende
a ver nesse ato da aceitação de sua garantia
de reciprocidade, passando a crer que a partir de então somente o juízo negativo da corte
sobre a legalidade da demanda lhe poderá vir
a frustrar o intento.
Nasceu, como era de se esperar que nascesse, por força de tais fatores, no Supremo
Tribunal Federal, o costume de se manifestar
sobre o pedido extradicional em termos deﬁnitivos. Julgando-a legal e procedente, o tribunal
defere a extradição. Não se limita, assim, a
declará-la viável, qual se entendesse que depois de seu pronunciamento o regime jurídico
do instituto autoriza ao governo uma decisão
discricionária.
Após o deferimento pelo Supremo Tribunal Federal, o Governo somente pode deixar de entregar o
extraditando se o Estado requerente não atende os
requisitos do art. 91, incisos I a V, do Estatuto do Estrangeiro (compromisso de não ser o extraditado preso nem processado por fatos anteriores ao pedido;
de computar o tempo de prisão no Brasil; de comutar
em pena privativa de liberdade a pena corporal ou de
morte; de não ser o extraditado entregue, sem o consentimento do Brasil, a outro Estado; de não considerar
qualquer motivo político para agravar a pena). Havendo compromisso, ensina Valério de Oliveira Mazzuoli,
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a entrega deve ser feita. Está no livro dele, Curso de
Direito Internacional Público.
O entendimento acima é o de Carolina Cardoso
Guimarães Lisboa, professora da PUC, no Livro A Relação Extradicional no Direito Brasileiro, ou seja, o Poder
Executivo, na última fase do processo de extradição,
só poderia negar a entrega do extraditando em caso
de recusa quanto ao compromisso mencionado.
Francisco Xavier da Silva Guimarães, em outro
livro, Medidas Compulsórias, a Deportação, a Expulsão e a Extradição, escreve na pág. 86:
O Supremo vem entendendo que o simples encaminhamento do pedido, para exame
daquela Corte, pressupõe a aquiescência do
Poder Executivo que o acolheu e lhe deu seguimento’ (vale dizer: o acolheu preliminarmente,
na primeira fase, quando podia negá-lo, e o
encaminhou ao Supremo.
Assim, é óbvio, no caso Battisti, o Supremo lavou as mãos, “pilateou”. O Supremo Tribunal Federal
deveria ter seguido o exemplo de Winston Churchill
sobre o apaziguamento do Governo inglês com Hitler,
na década de 1930, quando o Governo inglês tentou
aceitar a paz forjada com Hitler. Disse Churchill: “Entre
a desonra e a guerra, o governo escolheu a desonra, e
vai ter a guerra”. O Supremo, entre a desonra e o confronto com o Executivo, escolheu a desonra, escolheu
rasgar sua tradição, escolheu não decidir.
O Supremo é uma Casa para decidir, o Supremo
poderia ter decidido em favor de Battisti; o Supremo
não decidiu. O Supremo disse que o Dr. Tarso Genro,
Ministro da Justiça, por questões absurdamente ideológicas, deferiu para o criminoso o direito de ﬁcar no
Brasil. O Supremo rasgou essa decisão do Ministro,
mas, ao mesmo tempo, lavou as mãos. É isso o que o
Supremo Tribunal Federal não podia fazer, o Supremo
tinha que ter decidido, o Supremo tinha que ter obrigado
o Presidente da República a tomar uma decisão.
Agora, só nos resta que o Presidente da República haja como um estadista: não busque um confronto
com a Itália de graça!
Temos tantos criminosos no Brasil! Já ﬁcamos
com Olivério Medina, outro criminoso inominável!
E mais: se a Itália quiser, podemos mandar mais
dois, três, cinco navios de bandidos perigosos. Agora,
acolher um delinquente que cometeu crimes dessa
monta... O Supremo disse, o Supremo reconheceu: ele
não cometeu crime político. O Supremo reconheceu
isso. Então, nem estamos discutindo. O Supremo poderia ter dito: ele cometeu crime político. Agora, o Supremo decidiu que o Sr. Battisti cometeu crimes comuns
e que, portanto, não pode ter condição de refugiado.
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Agora, o Supremo diz: não, aqui é uma Corte de passagem; aqui é uma Corte de transição. Nós decidimos
que é ilegal; nós decidimos que o Ministro da Justiça
agiu de forma incorreta, mas o Presidente da República
é quem vai decidir se vai extraditá-lo ou não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Daqui a pouco.
Então, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, o
Supremo Tribunal Federal brasileiro tomou uma decisão pressionado, vergonhosa. Por quê? Até volto atrás:
não tomou a decisão. O Supremo Tribunal Federal não
decidiu, e aí como é que vamos ﬁcar, nós, os Senadores? Porque, se o Supremo apenas sugere, estou
envergonhado de ter afrontado meus Colegas. Não vou
dizer envergonhado, mas eu poderia tranquilamente
ter cedido à pressão de muitos Senadores e dizer:
vamos enrolar. Ou o Supremo vai mandar prender o
Presidente do Senado Federal por desobediência?
Crime de pequeno potencial ofensivo. Não vai nunca!
Pode enrolar o tanto que quiser!
Se quisermos, se o Senado Federal quiser, deixa um Senador cassado aqui cumprindo o mandato.
Por que não fazemos isso, em respeito às decisões
do Supremo Tribunal Federal? Para que o Supremo
continue sendo a vanguarda do Direito no Brasil; para
que tenha respeito, inclusive frente ao primeiro grau
de jurisdição, aos tribunais superiores, aos tribunais
ordinários.
O Supremo é o Supremo! O Supremo manda, e
nós obedecemos. Ou não é assim mais? É o questionamento que faço.
Faço coro com o que disse o Presidente do Supremo Tribunal Federal; faço coro com o Ministro Cezar
Peluso, futuro Presidente.
O Supremo não pode caminhar na linha da tibieza; o Supremo não pode ser assim! Ninguém quer
enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Queremos simplesmente que o Supremo mande. Nós até podemos
discordar das decisões do Supremo, mas o Supremo
tem que decidir. “Ah, o Supremo decidiu!” O Supremo
decidiu que o Ministro Tarso Genro está errado. O Supremo decidiu que Cesare Battisti não é um criminoso
político, é um criminoso comum, autor de crimes hediondos. O Supremo decidiu. Mas o Supremo decidiu
que quem vai extraditá-lo, se quiser, é o Senhor Presidente da República.
E aí, abre-se até um questionamento: o Presidente da República, com seu linguajar peculiar, disse
que, se recebesse do Supremo uma decisão determinativa, que ele a cumpriria. Ou seja, se o Supremo
mandasse, ele cumpriria. Dá a impressão, às vezes, de
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que o próprio Presidente pode ter tido uma informação
privilegiada. Olhe, já fez uma vacina. “Se o Supremo
mandar, eu cumpro; o Supremo não mandou, eu faço
o que quiser.”
Há alguns dias aqui, nós tínhamos dúvidas sobre o comportamento do Ministro Dias Toffoli. Nós
aqui tínhamos dúvidas, acho que todos os Senadores
aqui; quem votou, quem não votou a favor do Ministro
Dias Toffoli. Mas ele foi decente nesse episódio. Ele,
pressionado pela Esquerda brasileira, disse “não”. O
Ministro Dias Toffoli foi honrado, foi decente. Ele não
aceitou a pressão e não votou, deu-se por suspeito.
Se eu tinha alguma dúvida contra o Ministro Dias Toffoli, não as tenho mais. Nunca as tive, aliás. Mas, se o
Senado tinha dúvida quanto à honradez, à probidade
ou, mais ainda, à imparcialidade do Ministro, nós não
a temos mais.
Este pronunciamento é sobre uma decisão deﬁnitiva do Supremo. Eu poderia simplesmente ﬁcar
calado. Muitos Ministros do Supremo são meus amigos antes de eu ser Senador. Agora, o Supremo tem
que decidir.
O Supremo não é para dar parecer. O Supremo
não é órgão consultivo. Como disse o Ministro Peluso,
o Supremo não é um lugar lúdico, não é um lugar para
brincadeira, não é um lugar para piquenique. O Supremo
tem que se dar ao respeito, para que possamos continuar obedecendo o Supremo. Nós queremos obedecer
o Supremo; e o Supremo tem que mandar, o Supremo
tem que tomar a decisão correta e exata.
Critiquei aqui a súmula com efeito vinculante em
relação a algemas. Mas o Supremo decidiu, e nós temos que fazer.
Não há lei, não há Estado democrático de direito,
não há Corte constitucional respeitada, se o que ela
ﬁzer não puder ser cumprido. Se uma decisão do Supremo Tribunal Federal continuar a ser entendida por
incentivo dos próprios Ministros do Supremo Tribunal
Federal como sugestão, infelizmente, o Brasil não vai
a lugar nenhum, Sr. Presidente!
Concedo a palavra, se V. Exª me permitir, para
um aparte, ao Senador Eduardo Suplicy. Se V. Exª
permitir.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Suplicy, diversos Senadores estão esperando. O Senador Demóstenes Torres fala, como Líder,
e já falou em torno de 20 minutos, pela tolerância da
Mesa e pela importância do tema. V. Exª está inscrito,
assim como os Senadores Geraldo Mesquita Júnior,
Mão Santa, Osvaldo Sobrinho, enﬁm, mais quatro Senadores que vão ter que viajar. Faço um apelo para
que, se houver aparte, que seja rápido.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Procurarei ser breve. Provavelmente, perderei até meu
direito de falar...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não. V. Exª vai falar.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...tal
é a relevância do tema aqui colocado pelo Senador
Demóstenes Torres. Avalio que será importante, pelo
menos, brevemente, aparteá-lo. Com todo o respeito
que tenho por V. Exª, Senador Demóstenes Torres, pelo
seu conhecimento, inclusive sobre assuntos jurídicos,
que é bem maior do que o meu, e como Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, considero que houve decisão legítima de um lado – cinco
votos a quatro – bastante equilibrada, para a extradição,
mas, por outro lado, por cinco votos a quatro, com o
voto muito claro de cada um dos cinco Ministros, inclusive de Carlos Ayres Britto que, tendo votado pela
extradição, avaliou que era importante que o Presidente da República tivesse condição de livre arbítrio
para decidir se extradita ou não, se concede o direito
de refúgio para Cesare Battisti.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
É sobre essa decisão que eu me rebelei. Então, já me
rebelei, já dei as minhas razões.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Certo.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Agradeço a intervenção de V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
apenas permita-me completar.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Como
V. Exª sabe, não vou me estender aqui, mas tenho a
minha convicção, que é diferente da sua. Avalio que,
– tal como V. Exª, respeito Marco Aurélio Mello e todos aqueles que ponderaram –, primeiro, se tratou de
crime político, mas sobretudo,...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – E
temos de lembrar que os Ministros do Supremo puxaram
nossa orelha aqui, com razão, porque nós não estávamos querendo cumprir a decisão do Supremo. Agora,
como é que o Supremo dá a faculdade ao Presidente
da República de cumprir ou não a decisão?
Temos de puxar a orelha do Supremo Tribunal
Federal!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
é uma decisão própria deles. Eles tinham a faculdade de assim decidir e assim o ﬁzeram, mas é preciso,
também, examinar as razões que levaram a isso, razões tais como o fato de o Sr. Cesare Battisti não ter
tido o devido direito de defesa, de ter havido falsos
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defensores, que foram designados para fazer a sua
defesa e....
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Não, me desculpe V. Exª, mas o Supremo decidiu que
não foi assim, não. O Supremo deferiu a extradição.
Aí, V. Exª está equivocado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
o Supremo não levou na devida consideração, esta é
a minha opinião respeitosa para com os Ministros, e
respeito o direito deles de assim fazê-lo, que não há
uma testemunha sã, ocular, dos quatro homicídios
atribuídos ao Sr. Cesare Battisti.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Eu agradeço a V. Exª.
Encerro o pronunciamento, porque, uma vez que o
Supremo já decidiu o mérito da extradição, não vamos
ﬁcar aqui falando sobre isso. O que estou dizendo é só
que o Supremo decidiu não decidir e, aí, desculpe-me
quem pensa de forma contrária, mas se o Supremo
não mandar, se eu puder fazer o que eu quiser, ótimo
para nós; péssimo para o Brasil.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passo a palavra para o próximo orador inscrito.
Pela ordem de inscrição, para tranquilizar os Srs. Senadores, tenho aqui o Senador Mão Santa, depois o
Senador Osvaldo Sobrinho e, depois, o Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Eu quero
pedir a V. Exª que me inscreva para falar como Líder
da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª será inscrito como Líder da Maioria.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Paulo Paim, que preside esta sessão, Parlamentares
presentes, brasileiras e brasileiras que nos assistem
no Parlamento e nos acompanham pelo Sistema de
Comunicação do Senado, acabamos de ver a beleza
da democracia.
Senador Demóstenes Torres, o povo, insatisfeito
com o absolutismo simbolizado por l’Ètat c’est moi,
resolveu dividir o poder. Então, se hoje temos democracia, agradeçam ao Senado da República, que nós
representamos.
Divisão de poder e alternância de poder.
O Demóstenes provou o que é divisão de poder
e nós garantimos a alternância de poder. Este País ia
ﬁcar igualzinho a Cuba, igualzinho ao seu ﬁlhote Venezuela, ao menino do Equador, ao índio da Bolívia,
ao padre reprodutor do Paraguai, à Nicarágua e à con-
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fusão de Honduras. Fomos só nós, aqui... O Senado
impediu isso. Nós íamos marchar direitinho.
Aqui, o Demóstenes traz o que é a democracia.
Mitterrand, lá onde nasceu essa democracia,
Paim, e que governou por 14 anos – foram duas reeleições –, moribundo, Osvaldo Sobrinho, com câncer,
escreveu, num livro, “Mensagem aos Governantes”. Um
poder deve fortalecer os outros. Atentai bem! Ele era
executivo. Essa foi a mensagem de Mitterrand.
Eu quero dizer para o Brasil que o País deve
muito a Antonio Carlos Magalhães. Eu sei que ele foi
Prefeito da Bahia, que ele foi Governador, Ministro, foi
um bom executivo, mas, como Parlamentar, olha, ele
teve coragem!
Aparentemente, o poder mais débil somos nós.
E não somos. Nós temos a sabedoria, devemos ter.
Nós somos os pais da Pátria. A sabedoria vale mais
que ouro e prata. O Executivo tem o poder, ele tem o
dinheiro, ele tem o BNDES, o Banco do Brasil, ele tem
a Caixa Econômica, nomeia.
O Poder Judiciário é o poder punitivo. Ele cassa,
ele prende, amedronta a imprensa. Ele não tem coragem, mas nós devemos ter a sabedoria.
Antonio Carlos Magalhães teve a coragem de
nos ensinar o que é uma democracia, Suplicy. Ele fez
uma CPI do Judiciário.
Eu recordo, para não esquecermos: a justiça é
divina. Foi Deus quem entregou a Moisés as leis. Foi
o Filho de Deus que bradou, no Sermão da Montanha:
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça”.
Mas ela não é feita por Deus e nem por Jesus, não,
mas por homens, muitas vezes fracos, muitos outros
corruptos.
Antonio Carlos Magalhães fez a CPI do Judiciário. Que coragem, hein, Mozarildo? V. Exª, Mozarildo,
é um homem corajoso.
Eu dou esse testemunho, mas eu não tenho
nada, o ﬁlho dele é até Senador, não está aqui. A CPI
do Judiciário mostrou os “lalaus” da vida. Juiz “lalau”,
aí, que é sinônimo.
Então, a democracia, ô Sobrinho, é para um Poder
olhar para o outro e frear o outro. Agora, nós ouvimos
o Demóstenes dando um freio. E, agora, eu vou dar o
meu freio também, no Luiz Inácio. Eu vou ter, é!. É Por
isso que é bom, é gostoso.
Os Poderes têm de ser equipotentes, um olhando o outro, freando o outro. Desse equilíbrio é que
nasce, ﬂoresce a beleza da democracia, não da subserviência.
Demóstenes mostrou altivez aqui, freou o Judiciário, porque nós temos mais sabedoria, nós somos
mais preparados. É! Por isso chamam-se os Senadores de os pais da Pátria.
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Moisés, que recebeu a lei, era o homem da lei,
tinha os Dez Mandamento, de repente, viu que não era
obedecido e quis largar tudo. Os bezerros de ouro, as
riquezas atraiam e ele ouviu a voz de Deus: “Busque
os mais velhos, os mais experimentados e eles lhe
ajudarão a carregar o fardo do povo.” Aí, surgiu a idéia
do Senado: os mais velhos e os mais experimentados.
Somos nós.
Então, há o poder do dinheiro, material, do Executivo, o poder punitivo da Justiça e o poder da sabedoria.
E, agora, vocês ouviram o Demóstenes frear.
Por isso, a primeira coisa que fez o Chávez foi
fechar o Senado, ali, e deu no que deu.
Eu conheço a história de Cuba. Dizem que tem
democracia lá. E ele tem, também...Ô, Mozarildo, você
conhece Cuba? Ele tem mais de 90%. Eu andei lá, nas
ruas. Está ouvindo Sobrinho? Mais de 90. Eu fui ao
Parlamento de lá. Tem 300: “Ah, aqui não tem partido,
mas a gente elege.” Quanto foi a eleição? Trezentos,
Fidel Castro e 300, o irmão dele. Trezentos! É, estão
vendo? Aqui é confuso.
Eleição aqui no Senado é um negócio que só
Deus sabe o que dá.
Então, queria dizer que o Fidel, 90%; o Hitler tinha
96%. Ô Suplicy, 96%. Lá tinha um chefe da comunicação, o Goebbels, que dizia que “uma mentira repetida
se torna verdade”, e aí haja mentir. Tinha até as galinhas carcarejadoras, que eram só anunciando obras
que fariam no livro Mein Kampf, e o Hitler tinha 96%. O
Hitler ia com três mil soldados – a imprensa era dele –
e o Goebbels dizia: “Lá vai Hitler com 20 mil soldados”.
Aí era todo mundo recuando. Deu no que deu.
Aqui parece “Alice no País das Maravilhas”, ô
Zambiasi: o Lula ...– , ele está quase um Padre Cícero
–. Mas tudo é mentira. Nós podemos dizer; nós devemos dizer, agora, devemos provar, só para dar um freio.
Principalmente eu, que sou do Partido Social Cristão,
Partido de Jesus, que dizia: “De verdade em verdade
eu vos digo”. Então, primeiro, tudo mentira. Emprestamos dinheiro para Banco Mundial, para BID, para o
BIRD , tudo mentira.
Senador Osvaldo Sobrinho, atentai bem, o que
diz sobre a dívida brasileira – tudo mentira, e aí o povo
acredita –:
Bem ao contrário do que se tenta incutir
no imaginário popular, a dívida pública brasileira só cresceu nos últimos anos. Segundo
matéria publicada pela Agência Brasil, a dívida brasileira aumentou 25 vezes, de 1995 a
2009, chegando a R$1,8 trilhão.
Geraldo Mesquita, você sabe escrever este número: R$1,8 trilhão? A gente não via falar nisso não!
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Agora é trilhão. Olha aí a verdade da gente. Eu não sei
nem escrever esse número. Tu sabes, Pedro Simon – ô
Pedro Simon, está escutando aí o telefone –, escrever
R$1,8 trilhão.
Só a dívida externa cresceu 80%. E para
piorar ainda mais a situação do País das novelas e dos carnavais, um novo relatório do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior aponta queda de 27,8%
nas três categorias de produtos de exportação
comercial brasileiros. Já as importações registraram queda ainda mais acentuada: 31,3% a
menos do que no mesmo período de 2008. Mas
a gastança politiqueira (...) do pior governo da
história não para, pelo contrário, aumenta.
O Brasil já deve 1,8 trilhão de Reais!
Essa é a realidade. Isso é o que vamos pagar.
Nunca antes se mentiu tanto neste País: os “Gabboels”.
Sabem o que é isso? A ignorância é audaciosa.
Pedro Simon, em 1980, um sábio professor americano escreveu um livro chamado A Terceira Onda (Alvim
Tofﬂer). A primeira onda da humanidade foi a agricultura.
O povo se ﬁxou no campo por 10 mil anos.
Depois, veio a indústria: a segunda onda; 400 anos
nas cidades grandes. E viria a terceira onda, que é a
desmassiﬁcação da comunicação. É o que nos salva
hoje; é o que eles não sabiam. Não é mais como no
tempo de Hitler, que o que ele dizia estava dito – só
ele tinha um rádio. Hoje vemos os portais, os blogs, os
twitters. Desmassiﬁcou. E a verdade vem. Hoje, para
ser mentiroso, como Goebbels mentia por Hitler, precisa ter coragem, porque houve uma desmassiﬁcação
na comunicação. E aqui está a verdade. Daí o provérbio: “É mais fácil tapar o sol com uma peneira do que
esconder a verdade”.
Uma dívida de R$1,8 trilhão. Cadê o Mercadante
para desmentir isso?
Eu era do PMDB de vergonha – está aí o Pedro
Simon que chamava o partido de MDB. Lembra-se
de Ulysses Guimarães, encantado no fundo do mar?
Ele dizia: “A corrupção é o cupim que corrói a democracia”.
Osvaldo Sobrinho, eu nunca vi tanto cupim neste Brasil.
Geraldo Mesquita, olha o Portal GI. Diz a imprensa: “Brasil ocupa o 75º lugar no ranking da corrupção”.
Continuamos corruptos, mas muito corruptos.
Ulysses já pregava que a corrupção é o cupim
que corrói a democracia. Então, isso não é o país das
maravilhas.
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Osvaldo Sobrinho, na minha infância ouvia o
nosso poeta Olavo Bilac dizer: “Criança, não verás
nenhum país como esse”. Não podemos dizer isso. É
muito corrupção, é muita mentira.
Eu diria o seguinte: o Brasil é o 75º na corrupção.
Eles a mediram. Isto é sério. Várias entidades a mediram. A nota atribuída vai de 0 (países vistos como
muito corruptos) a 10 (considerados pouco corruptos).
O primeiro lugar em honradez é a Nova Zelândia, com
a nota 9,4. A Somália, o maior corrupto, com a nota 1,1.
O Brasil obteve nota 3,7. Essa é a verdade. Somos o
País da mentira e da corrupção. São os números que
indicam isso.
Vejam V. Exªs o e-mail que eu recebi ontem,
que diz:
Caro Senador, estou assistindo seu pronunciamento nesse momento, e gostaria que
V. Exª alertasse o Ministro da Saúde quanto
as cirurgias pelo SUS.
Saúde, aqui? Isso é uma mentira! Ela é boa para
quem tem dinheiro, para quem tem plano de saúde,
...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Diz ainda o
e-mail, Osvaldo Sobrinho: “Tais como, catarata, que
aguardo já há um ano e meio na lista de espera.”
Isso tudo é uma farsa. A saúde está muito boa
para quem tem dinheiro. A medicina está avançada.
Eu tenho 43 anos como médico cirurgião. Mas só para
quem tem dinheiro e plano de saúde. Essa pessoa diz
que está há um ano e meio pedindo nas ﬁlas, choramingando na lista de espera.
Diz ele:
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vecentos e sessenta reais. E pergunto: quanto ganha
um desembargador?
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – A Corte, o Juiz?
E a professorinha para a qual foi feita a lei, R$960,00.
Não anda, elas não recebem. Esta é a verdade.
Então, ela ouviu.
Estou enviando uma foto minha e da
minha diretora.
Boa tarde, Sr. Senador.
Venho, através deste e-mail, dar-lhe os
parabéns, pois estava eu em minha casa procurando por um canal de TV e, quando apareceu
na tela o canal da TV Senado, o seu discurso
chamou a minha atenção, pois sou educadora
há seis anos e espero o piso, o tão propalado
piso pelo Luiz Inácio. Tenho apenas 24 anos
e não tenho mais condições de lecionar, pois
nos deparamos com uma salário miserável
e com uma política de ensino que tira toda a
autonomia do educador e a passa para o educando, deixando a escola uma zona. Hoje em
dia, na rede pública, aluno não respeita mais
professora. Há um descaso muito grande em
torno do novo plano de ensino.
Gostaria que o senhor me informasse
melhor sobre o piso, se realmente vai entrar
em vigor no início de 2010...
Esse piso, que foi aprovado aqui e que o Poder
Executivo e o Judiciário não cumprem. Então, não é o
país das maravilhas, é o país da mentira.

Pois saiba V. Exª que sou diabético, hipertenso, estou de auxílio-doença já há quase
um ano. E para fazer a cirurgia particular custa
R$3 mil cada vista, (...)

Desde já, quero agradecer o seu discurso e quero dizer que senti ﬁrmeza nas suas
palavras. É de um governo assim que nós,
professores, médicos, dentistas, enﬁm, o funcionalismo público precisa.
Meus parabéns.

Deve ganhar uma ninharia. O povo está ganhando tudo... Como vai pagar?
Assina o e-mail Danilo Moreira Miranda, de Poço
Fundo – MG.
Ontem, em pronunciamento, eu dizia que é uma
vergonha, e que nós não temos de denunciar Alice no
País das Maravilhas não! Eu vi aqui este Congresso
varar a noite, estudar, pesquisar, Pedro Simon, para
fazermos um teto, um piso para a professorinha, de
R$960,00.
Que País é este, que Poder Executivo é este,
que Poder Judiciário é este que ainda não se cumpre
essa lei aprovada aqui: teto? Que País é este? Que
Poder Executivo e que Poder Judiciário é esse? No-

E não iria mais... É cheio de e-mail. Iria parar
para o seguinte: os aposentados. Que vergonha! Que
vergonha o país da mentira. Velhos, idosos honrados,
que ﬁzeram um contrato, trabalharam 40 anos. O nosso
Presidente Luiz Inácio – eu não vou dizer que foi feliz –
trabalhou muito pouco! Acidentou-se, perdeu um dedo
e aposentou-se. Agora, os nossos velhinhos, nossos
idosos, nossos avós, trabalharam muito, muito e muito. E aí inventaram um fator redutor da aposentadoria.
Fizemos um contrato para eles ganharem 20 salários.
Os de 20 estão ganhando 10; os de dez, cinco; e os
de cinco, dois. Os velhos, a cumeeira da instituição
sagrada da família, sofridos, desgastados, ﬁzeram
compromissos, sonhos de ajudar os ﬁlhos, os netos,
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no estudo e na doença, e não o podem fazer porque
nós, governo, capamos suas aposentadorias. Ai, eles
estavam fazendo vigília, sendo humilhados aqui, enganados, na Câmara Federal. O Paim, que é do Partido dos Trabalhadores, fez as leis. Eu fui o seu relator,
defendi a lei do Paim, ﬁz ser aprovada na Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado, na Comissão de
Justiça, de Direitos Humanos, de Assuntos Sociais. Defendi aqui a lei do Paim, que está lá na Câmara, onde
o Presidente da República domina. Quando passou
aqui, ele disse que havia 300 picaretas. Acho que ele
falou uma verdade. Está lá. E os velhos humilhados,
angustiados. Os prejuízos são tão grandes, tão grandes, tão grandes. E o velho é a cumeeira da instituição
sagrada da família, Sobrinho.
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – O maior líder,
meus jovens, do mundo moderno hoje é Barack Obama.
No seu livro, em que conta a sua vida, ele diz assim:
se não fossem os meus avós, eu seria um maconheiro.
Então, avô é importante, é a cumeeira, é o teto da instituição sagrada que é a família. Por isso que a família
desmorona, porque o Governo enganou os velhinhos
aposentados, os avós.
Então, essa é a verdade, não estamos como a
Alice dizia , no país das maravilhas, estamos vivendo
no país da mentira.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio Zambiasi,
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. como
Líder, pronuncia o seguinte pronunciamento. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente Osvaldo
Sobrinho.
É com grande satisfação que venho a esta tribuna para fazer um registro muito signiﬁcativo para o
meu Rio Grande do Sul. Aqui, quero dizer do orgulho
que tive ao ser noticiado que uma jovem gaúcha se
sagrou vitoriosa em concurso de redação promovido
pelo Senado Federal, com o tema: “Muito prazer, sou
cidadão brasileiro”.
Em concorrida cerimônia realizada hoje pela manhã no Salão Negro do Congresso Nacional, a estudante Simone Maria Gatto, aluna da Escola Estadual
de Ensino Médio Prof. Wilson Luiz Maccarini, da cidade de Casca, no Rio Grande do Sul, foi homenageada
pela criação do belo texto intitulado “O jogo da Democracia”, no qual faz um inteligente paralelismo entre o
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mundo do futebol e o viver democrático. Passo à leitura
do texto escrito por essa garota:
O Jogo da Democracia
Cada ser humano que habita o país é
membro de um time, a República. Este time
possui como técnico a Constituição, que tem
por objetivo conquistar inúmeras vitórias, apoiado pelas estratégias da democracia. No entanto, nem sempre são obtidos resultados positivos, pois a ﬁnalização pode não sair como
foi planejada, deixando assim os torcedores
descontentes.
Uma equipe sempre ousa pelo triunfo. A
equipe brasileira já ganhou dezenas de partidas importantes como a da alfabetização e a
da redução da mortalidade infantil, mas ainda
não conquistou totalmente o campeonato. Isso
signiﬁca dizer que os méritos alcançados em
uma etapa do jogo precisam ser reﬂetidos na
outra, para que todos possam ver o resultado
positivo sendo alcançado. Além disso, se a
meta é vencer, a platéia tem direitos igualitários de assistir este mérito, independente do
lugar que ocupe no estádio.
Às vezes, o adversário surpreende e faz
com que o capitão pare a partida, reveja os
lances e mude a tática. Como se não bastasse, não raro, fazem-se necessárias algumas
substituições: saem a opressão, a injustiça e
a desonestidade para dar lugar à liberdade, à
justiça e à honestidade. Com liberdade, justiça
e honestidade, é possível chutar a pobreza e
a marginalização, fazer defesa contra as desigualdades sociais e driblar todos os tipos de
preconceito para, no ﬁnal, erguer a bandeira
da democracia.
O Brasil é este time que muito já conquistou, mas
que muito ainda precisa conquistar, pois há um público enorme esperando para vibrar com cada uma das
vitórias. Porque não importa por qual veia do corpo
destes torcedores corre o sangue de brasileiro, o que
tem realmente valor é carregar no coração o orgulho
de fazer parte desta seleção e, acima de tudo, de ser
cidadão de uma República chamada Brasil.”
De fato, eu me orgulho de saber que nossa juventude, aqui representada pela Simone, tem dentro
de si uma profunda esperança e a expectativa de que
o Brasil supere suas crises com a garra que é peculiar
ao nosso povo.
Por isso, quero felicitar, da tribuna desta Casa,
a cidadã Simone Maria Gatto, pela brilhante redação
que fez, sob a supervisão da professora de Português
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Zeniria Maria Strieski; a direção da Escola Estadual
Prof. Wilson Luiz Maccarini, que, sem dúvida, teve importante papel nesse processo – a homenagem é feita
na pessoa da Diretora Maria Dinorá Baccin Castelli –;
a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande
do Sul, o Secretário Ervino Deon, especialmente na
pessoa da Coordenadora Cristini Mello Furtado; e ainda
esta Casa, o Senado Federal, por essa iniciativa. Ela
demonstra cabalmente que, a despeito de toda crise
que esta Casa possa enfrentar, ela se mostra altiva e
consonante com o que pensa nosso povo, e isso realmente é gratiﬁcante.
O Concurso de Redação do Senado Federal tem
o objetivo de contribuir para o processo de formação
dos futuros formadores de opinião e dos eleitores, cidadãos e cidadãs, estimulando-os a reﬂetir sobre a
importância do Estado Democrático de Direito e da
participação política para o exercício pleno da cidadania e oferecendo ainda a visão do papel institucional
do Senado Federal e dos demais órgãos integrantes
do Poder Legislativo brasileiro.
Daqui da tribuna desta Casa, estendo essa sugestão para as Câmaras de Vereadores em cada um dos
quase seis mil Municípios brasileiros. Se cada Câmara
estender um processo desse para as escolas municipais
do seu Município, com certeza, iniciaremos uma grande revolução cultural. E o que Senado fez? Estimulou
os jovens, criou a expectativa entre os jovens. Mais de
dezessete mil escolas em todo o Brasil participaram
do Concurso. Na realidade, 17.746 escolas em todo o
Brasil receberam o kit de participação para o Concurso,
das quais 1.441 estão no Rio Grande do Sul.
Temos aqui, portanto, a dimensão da concorrência
salutar que foi promovida para estimular a participação
dos nossos jovens na construção de uma consciência
coletiva e democrática.
Então, repito: quem sabe, com as Câmaras de
Vereadores iniciando esse processo, com um concurso
desse, oferecendo uma premiação como a do Senado,
oferecendo um laptop para a redação vencedora, oferecendo um benefício do seu orçamento para a escola
da aluna ou do aluno vencedor, e com as Secretarias
de Educação dos Estados fazendo isso em parceria
com as Assembleias Legislativas, isso provocaria realmente uma corrente fantástica rumo ao aprimoramento do conhecimento, da literatura e da língua mãe, ao
aprimoramento cultural da população. É um processo
revolucionário que, com certeza, muda todo o processo
de entendimento tanto da democracia no Brasil, quanto
do aperfeiçoamento da própria língua portuguesa, da
nossa cultura e dos conhecimentos.
Sr. Presidente Mão Santa, colega e companheiro Osvaldo Sobrinho, quero também aproveitar esta
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oportunidade para parabenizar outros dois gaúchos,
os artistas plásticos Cristina Kaschny e Gerson Reichert, que, indicados por mim e pelo Senador Pedro
Simon, respectivamente, foram selecionados para exporem seus trabalhos juntamente com vários artistas
de outros Estados, na exposição “Artistas Brasileiros
— Novos Talentos — Pinturas”, inaugurada no último
dia 17 no Salão Branco do Congresso Nacional. É mais
uma iniciativa do Senado Federal que busca valorizar
nossa cultura, permitindo a utilização de um espaço
privilegiado para a exposição de obras de artistas
brasileiros, que, muitas vezes, não têm condições de
mostrar seu trabalho e toda a sua criatividade em dimensão brasileira.
Portanto, parabéns à Cristina e ao Gerson! Parabéns ao nosso Senado Federal, por essas ações que
projetam a imagem da Casa positivamente!
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Zambiasi, o Sr. Osvaldo Sobrinho, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O Senador Zambiasi falou como Líder. Agora, vamos
alternar com um orador inscrito, o Senador Osvaldo
Sobrinho, que representa o Estado do Mato Grosso.
Antes, porém, de lhe conceder a palavra, eu gostaria de ler a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Passa-se à
ORDEM DO DIA
A Presidência comunica ao Plenário que não houve acordo de lideranças para a deliberação da pauta
de hoje, ﬁcando as matérias transferidas para a Ordem
do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 17, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 468, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 17, de 2009, que dispõe
sobre a transferência de depósitos judiciais e
extrajudiciais de tributos e contribuições federais para a Caixa Econômica Federal; e altera
a Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998
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(proveniente da Medida Provisória nº 468, de
2009).
(Lido no Senado Federal no dia 29-102009)
Relator revisor: Senador Roberto Cavalcanti
(Sobrestando a pauta a partir de: 1510-2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 07-02-2010
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008,
tendo como primeiro signatário o Senador
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48
da Constituição Federal, para transferir da
União para o Distrito Federal as atribuições
de organizar e manter a Defensoria Pública
do Distrito Federal.
Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
3
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.
4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
7
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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8
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.
9
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.
10
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.
11
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

363

Novembro de 2009

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.
12
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 498, DE 2003
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
498, de 2003 (nº 4.647/2004, naquela Casa),
da Senadora Serys Slhessarenko, que altera o
art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, de modo a deﬁnir critérios
para a revalidação de diplomas expedidos por
universidades estrangeiras.
Parecer sob nº 1.758, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator
ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi, favorável às
Emendas nºs 1 e 3 e contrário à Emenda nº 2.
13
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2003 (nº 7.087/2006, naquela
Casa), de autoria do Senador Antonio Carlos
Valadares, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios.
Parecer favorável, sob nº 2.007, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.
14
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
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– 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.
15
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.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na
Casa de origem, do Deputado Carlito Merss),
que proíbe a utilização do jateamento de areia
a seco, determina prazo para mudança tecnológica nas empresas que utilizam este procedimento e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 244, de 2003; e 1.672,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Juvêncio da Fonseca, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que
oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do art. 101, II, d, do
Regimento Interno), Relator ad hoc: Senador
Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo apresentado pela Comissão de Assuntos Sociais e que passa a ser denominado de
Emenda nº 1-CAS/CCJ (Substitutivo).
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17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000,
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wanderval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para incluir, na categoria de
intérpretes ou executantes, os dubladores.
Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009,
das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 1,
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos
Valadares, favorável; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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.
19
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
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Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que
passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo).
20
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.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 71, de 2006 (nº 1.355/2003,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação ao § 1º
do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro
de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais (confere legitimidade
ativa perante os Juizados Especiais Cíveis às
Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIP e às Sociedades de Crédito
ao Microemprendedor - SCM).
Parecer favorável, sob nº 1.879, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora ad hoc: Senador Marco Maciel.
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.
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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,
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 127, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 127, de 2007 (nº 7.258/2006,
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na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera a Lei nº 7.565, de 19
de dezembro de 1986, - Código Brasileiro de
Aeronáutica, para deﬁnir a abrangência da
franquia de bagagem.
Pareceres sob nºs 1.660 e 1.661, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável; e
– de Assuntos Econômicos, Relator ad
hoc: Senador Francisco Dornelles, pela rejeição.
30
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.
31
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.
32
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.
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Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
34
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.
35
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.
36
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),
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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.
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
38
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.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 138, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 138, de 2008 (nº 706/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que altera o art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, dispondo sobre a proibição
de comercialização de tintas em embalagens
do tipo aerossol a menores de dezoito anos,
e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.882 e 1.883, de
2009, das Comissões
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– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Marina Silva, favorável; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator ad
hoc: Senador Cícero Lucena, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CMA, que apresenta.
40
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.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 151, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 151, de 2008 (nº 1.000/2007,
na Casa de origem, do Deputado Uldurico Pin-

NOVEMBRO60529
2009

Sexta-feira 20

to), que acrescenta § 6º ao art. 7º da Lei nº
11.096, de 13 de janeiro de 2005, que institui
o Programa Universidade para Todos - Prouni,
regula a atuação de entidades beneﬁcentes de
assistência social no ensino superior; e altera
a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá
outras providências (permite ao estudante beneﬁciário do Prouni solicitar transferência para
outra instituição participante do Programa).
Parecer sob nº 1.875, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator
ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.
43
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.
44
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.
45
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
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– 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).
46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
47
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.
48
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 1990 (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.
49
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.
50
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.
51
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.
52
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,
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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 293, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 293, de 2001, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito - Futebol,
que regulamenta a atividade relacionada com
o futebol praticado por proﬁssionais, estabelece normas orgânicas especíﬁcas para a prática e administração transparente das ligas e
entidades e para a responsabilidade de seus
administradores.
Pareceres sob nºs 2.017 e 2.018, de 2009
(em audiência, nos termos do Requerimento
nº 105, de 2002), das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora ad hoc: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
que apresenta;
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Alvaro Dias, favorável ao Projeto
e à Emenda nº 1-CCJ/CE.
55
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 Cavalcan-

NOVEMBRO60531
2009

Sexta-feira 20

ti, 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.
56
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.
57
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.
58
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.
59
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.
60
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.
61
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.
62
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2009
Projeto de Lei do Senado nº 201, de
2009, de autoria da Comissão Parlamentar de
Inquérito - Pedoﬁlia, que altera os arts. 286 e
287 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), com a ﬁnalidade
de agravar a pena dos delitos de incitação e
de apologia de crime quando este for punido
com reclusão.
Parecer sob nº 1.880, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Francisco Dornelles, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta.
63
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.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
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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.
65
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.
66
REQUERIMENTO Nº 356, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 356, de 2007, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando que
seja encaminhado ao Ministro de Estado das
Relações Exteriores voto de conclamação para
que lance nos fóruns internacionais, principalmente na Organização das Nações Unidas, a
proposta de realização da III Conferência Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a
“RIO + 20”, em 2012, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, deﬂagrando desde já as necessárias negociações para os compromissos
a serem ali ﬁrmados.
Parecer favorável, sob nº 2.071, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
67
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,
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de 2004, e 86, de 2007, a ﬁm de que tenha
tramitação autônoma (voto secreto).
68
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.)
69
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).
70
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 1.239, 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.
72
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
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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.
73
REQUERIMENTO Nº 1.278, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.278, de 2009, do Senador Jefferson
Praia, solicitando voto de aplauso à iniciativa
adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná (TCE/PR) ao adotar normativamente
a obrigatoriedade de encaminhamento, pelos
jurisdicionados, de informações sobre projeto
básico das obras públicas segundo os padrões
técnicos ﬁxados pela Orientação Técnica OTIBR-01, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).
Parecer favorável, sob nº 2.086, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.
74
REQUERIMENTO Nº 1.279, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.278, de 2009, do Senador Jefferson
Praia, solicitando voto de aplauso à iniciativa
adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná (TCE/PR) ao adotar normativamente
a obrigatoriedade de encaminhamento, pelos
jurisdicionados, de informações sobre projeto
básico das obras públicas segundo os padrões
técnicos ﬁxados pela Orientação Técnica OTIBR-01, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).
Parecer favorável, sob nº 2.086, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.
75
REQUERIMENTO Nº 1.365, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.365, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
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de Lei do Senado nºs 158, de 2002; 201, de
2003; e 475, de 2007, por regularem a mesma
matéria (alteração do Código Florestal).
76
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.371, de 2009, do Senador Aloizio
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 131, de 2001, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cria o Serviço Social da
Saúde - Sess e o Serviço Nacional de Aprendizagem da Saúde - Senass).
77
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.443, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2009, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 80, de 2006;
340, de 2007; e 375, de 2008, a ﬁm de que
tenha tramitação autônoma (dedução do Imposto de Renda de despesas com pagamento
de pedágio em rodovia federal).
78
REQUERIMENTO Nº 1.450, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.450, de 2009, do Senador Antonio
Carlos Júnior, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 376, de
2009, ao Projeto de Lei da Câmara nº 109, de
2006, que já se encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 294, de 2004; 219,
de 2005; 353, de 2007, e 368, de 2008, por
versarem sobre matéria correlata (dispõem
sobre as programações da Voz do Brasil e
das convocações de rede obrigatória gratuita
de radiodifusão).
79
REQUERIMENTO Nº 1.452, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.452, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2009, e do Projeto
de Lei do Senado nº 149, de 2009; com o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2004, que já
se encontra apensado aos Projetos de Lei da
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Câmara nºs 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, 202, 253,
280 e 426, de 2008, por regularem a mesma
matéria (alteram dispositivos do Código de
Trânsito Brasileiro).
80
REQUERIMENTO Nº 1.465, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.465, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 197, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (dispõe
sobre normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços
de publicidade).
(Pendente de apreciação o Requerimento nº 1.513, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro, de retirada do Requerimento nº 1.465,
de 2009).
81
REQUERIMENTO Nº 1.473, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.473, de 2009, do Senador João
Vicente Claudino, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2009,
além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (altera a Lei dos Cartórios para dispor sobre infrações cometidas
por Tabeliães de Notas).
82
REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.474, de 2009, do Senador Alvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009, com
o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004,
por regularem a mesma matéria (regulamentar a participação de Torcidas Organizadas em
competições esportivas).

NOVEMBRO60535
2009

Sexta-feira 20

83
REQUERIMENTO Nº 1.489, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.489, de 2009, da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, solicitando o sobrestamento do
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº
174, de 2009, até que tenham sido sanadas
irregularidades na documentação apresentada
e analisada com base na Resolução nº 3, de
2009, do Senado Federal.
84
REQUERIMENTO Nº 1.490, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.490, de 2009 , da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, solicitando o sobrestamento do
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº
181, de 2009, até que tenham sido sanadas
irregularidades na documentação apresentada
e analisada com base na Resolução nº 3, de
2009, do Senado Federal.
85
REQUERIMENTO Nº 1.491, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.491, de 2009 , da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, solicitando o sobrestamento do
estudo do Projeto de Decreto Legislativo nº
192, de 2009, até que tenham sido sanadas
irregularidades na documentação apresentada
e analisada com base na Resolução nº 3, de
2009, do Senado Federal.
86
REQUERIMENTO Nº 1.514, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.514, de 2009, da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando voto de louvor ao Governador José
Serra pela iniciativa da quebra das patentes
de medicamentos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
orador inscrito é o Senador Osvaldo Sobrinho, do Estado do Mato Grosso, a quem concedo a palavra.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronuncia os seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em meados
do mês passado, o Embaixador do Peru remeteu-nos
cópia de uma carta enviada pelo Presidente Alan García aos Ministros das Relações Exteriores e da Defesa
que participaram de encontro da União Sul-Americana
de Nações (Unasul) realizada em Quito, capital do
Equador, no dia 15 de setembro do corrente. Trata-se
de correspondência vazada em tom muito ameno e
cordial, com o objetivo de divulgar a proposta peruana,
qual seja: “O Peru propõe que o Conselho de Defesa
Sul-Americano estude cada país e torne públicos os
montantes das despesas militares”. De acordo com
o documento, devem predominar a “transparência e
a informação dos gastos militares e da aquisição de
novos recursos e tecnologias”.
Argumenta o Presidente Alan García que “devemos colocar as cartas sobre a mesa”, pois, do contrário,
nem a Unasul nem o Conselho de Defesa Sul-Americano teriam razão de existir. Além da clara mensagem
paciﬁsta, o Peru defende uma ação social coordenada, a
partir de uma grande economia nos gastos militares.
No período compreendido entre 2005 e 2009, teríamos gastado U$23 milhões em novos equipamentos
bélicos, além de outros US$160 milhões na manutenção
das Forças Armadas. Estima o Presidente peruano que,
se não houvesse o dispêndio com mais armamento e
se, por outro lado, tivéssemos reduzido em 15% o orçamento militar, poderíamos ter destinado US$40 milhões com vistas ao combate à pobreza, beneﬁciando
30 milhões de cidadãos sul-americanos.
Srªs e Srs. Senadores, ninguém, em sã consciência, haveria de tirar a razão do Presidente do país
andino. Não se trata, por certo, de negá-lo, mas eis que
convém analisar alguns de seus pressupostos.
Os historiadores, cientistas políticos e analistas
militares não são unânimes em apontar quais os elementos garantidores da paz ou, em outras palavras,
quais os componentes que propiciam a ida ao estado
de guerra. Contudo, uma linha teórica aposta no equilíbrio das forças e na instituição de determinado poderio
militar capaz de funcionar como elemento dissuasório
– de decisão, digo. Essa é a ﬁlosoﬁa a embasar a política de defesa nacional não só do Brasil, mas também
de outros países. Com base em tal lógica, possuir capacidade de reação e defesa contribui fortemente para
inibir agressões armadas.
A história mostra que o Brasil tem longa tradição
paciﬁsta, e nossa diplomacia sempre exerceu e continua a exercer importante papel mediador nos conﬂitos
regionais. É este nosso papel central: o de moderador
e estabilizador de conﬂitos.
Contudo, Sr. Presidente, o que verdadeiramente
nos capacita – em conjunto com nossa secular tradi-
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ção conciliatória – como ator fundamental no âmbito
da América do Sul é o nosso gigantismo. Na extensão
territorial de 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados, nos dados demográﬁcos – somos 190 milhões de
habitantes –, na força econômica e no aparato militar,
somos o número um do continente. E este continente
vem atravessando um período de instabilidade, a requerer os préstimos da diplomacia brasileira.
Os movimentos de Hugo Chávez vêm sendo
acompanhados com alguma preocupação, e o acordo entre a Venezuela e a Bolívia provocou reações do
Paraguai e do Chile, vizinhos que já travaram conﬂitos
armados com o país de Evo Morales. Outras escaramuças ainda cercam o relacionamento entre Venezuela
e Colômbia e entre esta última e o Equador. O acordo
militar estabelecido pelo Presidente Álvaro Uribe com
os Estados Unidos é outra fonte de atrito que gerou
pedidos por mais transparência da parte de Chile, Argentina e Brasil.
A própria criação da Unasul, em 2008, foi uma
tentativa de buscar denominadores comuns em uma
região com grande diversidade política e social. Quanto
ao acordo com os Estados Unidos, resta claro que a
Colômbia deveria ter reportado seus termos ao Conselho de Defesa Sul-Americano. Em vez disso, porém,
o Presidente Uribe optou por não participar da reunião
de Cúpula de Quito, já que nela ocorreria a passagem
da presidência rotativa do grupo para o Equador. O
isolamento de Bogotá é de tal monta, que o Chanceler
Celso Amorim se referiu a um “placar de onze a zero”
naquela reunião.
Em tal contexto, Srªs e Srs. Senadores, considerar se a América do Sul vivencia uma “corrida armamentista”, conforme apontou o Presidente do Peru, ou
atravessa um momento de recomposição material de
suas Forças Armadas torna-se menos importante.
Nos últimos anos, o desenho político sul-americano conﬁgurou grupos de países que tendem a se opor,
dando azo a seguidas turbulências. Em grandes linhas,
há três grupos. Venezuela, Bolívia e Equador têm-se
oposto à Colômbia e ao Peru, os quais se mantêm
aliados incondicionais dos Estados Unidos. Em posição equidistante, Argentina, Chile e, principalmente, o
Brasil procuram apaziguar os ânimos e trabalhar pela
unidade continental.
Em seguimento à linha teórica que expus, cabe
ao Brasil, simplesmente, fortalecer os meios que o
alçaram à condição de líder regional e de potência
mundial, com o objetivo de solidiﬁcar sua destacada
importância mediadora. Nesse sentido, em um macrocenário marcado pelo incremento das compras de materiais bélicos, nosso País não pode ﬁcar para trás. O
reaparelhamento das três Forças é uma necessidade
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inadiável e não signiﬁca, absolutamente, que estejamos
embarcando numa corrida armamentista.
Em termos realísticos, cabe considerar que o armamento dos países da região encontra-se defasado;
em várias décadas, nada se fez nesse sentido. Portanto,
alguma coisa precisa ser feita. Em meio a projetos dos
anos 60 do século passado, encontramos relíquias do
tempo da Segunda Guerra Mundial!
Creio ser preciso assegurar o direito de cada país
estipular suas necessidades de defesa e os limites de
investimento para essa área. No que cabe ao Brasil,
sou ferrenho partidário do programa de reaparelhamento das Forças Armadas e intransigente defensor
do aumento do orçamento militar, razão pela qual cumprimento o Ministro Nelson Jobim e o Presidente Lula
por terem, com sensibilidade, detectado a premência
dessa recomposição.
Basta olhar nossas Forças Armadas, basta olhar
nossa Marinha de Guerra, basta olhar nosso Exército e nossa Aeronáutica para sentirmos que estamos
muito aquém daquilo que é necessário para um país
de dimensões continentais.
Não quero, aqui, de maneira alguma, Sr. Presidente, dizer que temos de deixar a educação, a saúde
e a segurança em segundo plano. Não! Sei também
das nossas diﬁculdades e dos poucos recursos que o
Brasil tem, mas acredito que é necessário se preocupar
com sua segurança externa. Aﬁnal de contas, somos
um País potência; portanto, cabe-nos ser o equilíbrio
das forças nesse Cone Sul.
Portanto, ﬁca aqui essa advertência, com a carta recebida pelo Embaixador do Peru, no sentido de
que todos nós devemos nos preocupar com aquilo que
nos diz mais de perto e com os ventos que sopram,
às vezes, de algumas coisas que acontecem na América do Sul.
Portanto, Sr. Presidente, esse era apenas um
relato dessa carta que recebemos. Ao mesmo tempo,
quero dizer que somos daqueles que nos preocupamos também com o futuro. Achamos que nossas Forças Armadas, na verdade, têm grande capacidade, e
pessoas de muita responsabilidade fazem a segurança.
Mas é necessário lhes dar as condições necessárias,
para que, realmente, possam propiciar o equilíbrio
nesse Cone Sul.
Sr. Presidente, passando para outro assunto,
quero aqui, rapidamente, referir-me a uma visita que,
ontem, fez aqui o Senador Jayme Campos, vindo de
Mato Grosso, para aqui resolver problemas das suas
bases políticas. O Senador Jayme Campos trouxe
aqui um elenco de medidas a serem tomadas para o
desenvolvimento dos Municípios de Mato Grosso; consequentemente, deixou-nos incumbidos de tomar as
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providências necessárias. Está S. Exª preocupado com
o desenvolvimento do interior mato-grossense, com o
endividamento dos Municípios e com as carências desses Municípios. O Senador Jayme Campos participou
de uma reunião dos prefeitos em Cuiabá, na semana passada, e o reclame daqueles prefeitos foi muito
grande. A crise pegou os Municípios em cheio, principalmente na saúde e na educação, e isso preocupa o
Senador Jayme Campos, que, portanto, deixou-nos a
preocupação e as medidas a serem tomadas na próxima semana, no sentido de alertar as autoridades para
aquilo que é necessário para amenizar o sofrimento
do povo mato-grossense.
Também pediu S. Exª que transmitisse a V. Exª o
carinho especial que tem por V. Exª. S. Exª tem acompanhado seus pronunciamentos. S. Exª estava na cidade de Colinas na semana passada quando, num
momento de parada, ouviu V. Exª da tribuna do Senado
e falou: “Esse é o meu Senador, esse é o Mão Santa,
que defende seu povo, seu Estado e seus princípios”.
Portanto, em nome de Jayme Campos, parabenizo V.
Exª pelo seu trabalho nesta Casa!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agradecemos, mas V. Exª substituir o Jayme Campos
era difícil. V. Exª foi assim: quando Pelé se contundiu,
todo mundo ﬁcou desesperado, e aí surgiu o Amarildo;
V. Exª tem sido o Amarildo defendendo aquele povo
do Mato Grosso e suas necessidades.
Agora nós estamos alternando. Vamos chamar
um líder, o Líder da Maioria, Valdir Raupp. Valdir Raupp é do PMDB e do Estado de Rondônia.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela Liderança da Maioria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores,
pelo segundo ano consecutivo, o Senado Federal promoveu o seu prestigiado Concurso de Redação entre
estudantes brasileiros matriculados nos dois últimos
anos do Ensino Médio nas 17 mil escolas estaduais
e distritais.
Trata-se de iniciativa das mais louváveis da Secretaria de Relações Públicas desta Casa, cujo objetivo vai além da mera distribuição de prêmios para os
alunos e as escolas participantes. Seu fulcro principal
está na conscientização dos jovens sobre a importância da educação e do exercício pleno da cidadania
em nosso País.
Sob o tema “Muito prazer, sou cidadão de uma
República chamada Brasil”, os estudantes foram instados a reﬂetir sobre o signiﬁcado do Estado Democrático de Direito e do que representa ser um cidadão
de fato nos dias atuais.
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E o nível das redações escritas, Sr. Presidente,
surpreendeu pela soﬁsticação dos argumentos utilizados pelos estudantes e pelo elevado grau de consciência política apresentado pelos concorrentes. Tal
condição não só nos enche de esperança como nos
dá a certeza de que, paulatinamente, a qualidade da
educação pública de nosso País vai retomando o seu
patamar histórico.
Faço tal avaliação, Srªs e Srs. Senadores, tomando como exemplo a brilhante jovem Dagriane Cácia
Zanchetta, aluna da Escola Estadual de Buritis, Rondônia, e autora da redação ﬁnalista do meu Estado
de Rondônia. Sob o título “Uma República Injusta”,
Dagriane expõe em seu texto, com uma maturidade
admirável e demonstrando pleno domínio da língua
portuguesa, as desigualdades ainda existentes no
Brasil e a necessidade de mudarmos essa situação
pelo exercício consciente da cidadania.
Quem lê a arguta redação de Dagriane, Sr. Presidente, pode constatar, em suas palavras, o vigor e a
vontade de agir, tão característicos do frescor da juventude. Em seus argumentos, muito bem construídos e
expostos, percebe-se com clareza a força da educação
como ferramenta indispensável de conscientização,
de crescimento pessoal e na consolidação do próprio
Estado Democrático de Direito.
Dagriane, hoje, é um exemplo para todos os estudantes de Rondônia – e por que não dizer do Brasil
– e de toda a Amazônia, com suas condições mais
difíceis e precárias de infraestrutura educacional. Ao
se classiﬁcar como ﬁnalista do concorridíssimo concurso promovido pelo Senado Federal, a promissora
estudante de Buritis demonstrou que nossos jovens
talentos estão espalhados por todo o nosso País, sem
qualquer distinção de raça, cor ou origem.
Quero aqui, mais uma vez, parabenizar a Secretária de Relações Públicas desta Casa pela feliz iniciativa de promover o concurso e dizer que o povo de
Rondônia espera que mais e mais “Dagrianes” surjam
para orgulhar o nosso Estado e provar a inteligência
criadora da nossa juventude.
Quero ainda parabenizar a diretora da escola de
Buritis, Rondônia, Professora Fabiana Santos Silva e
também todo seu corpo docente e discente, principalmente os professores e professoras dessa escola
brilhante, de uma cidade, Sr. Presidente, que eu criei
quando Governador. Eu ouvi V. Exª falando outro dia
da tribuna que criou não sei quantas, 50...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu criei 78 cidades no Piauí.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mas o
Piauí é mais antigo do que Rondônia, que tem 52 cidades. Dessas, eu, quando Governador, criei 11. En-
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tre essas 11 está a cidade de Buritis, de onde saiu a
Dagriane, vencedora do concurso de redação do Senado Federal.
É com muito orgulho, portanto, que falo da cidade
de Buritis, uma cidade nova, já com 50 mil habitantes.
É praticamente do tamanho da cidade de onde eu saí,
da qual fui Prefeito por duas vezes, Rolim de Moura.
Lá fui Prefeito por dois mandatos; de lá saí Governador e cheguei a Senador. Lá é o meu domicílio eleitoral. Buritis é uma cidade bem mais nova e já está do
tamanho de Rolim de Moura.
Sr. Presidente, eu gostaria de, rapidamente, em
não mais de dois minutos, ler a redação da Dagriane,
que recebeu hoje a homenagem do Senado Federal.
O título da redação é: “Uma República Injusta”.
Somos cidadãos de uma sociedade brasileira que ainda é injusta, é inegável dizer que
houve progressos.
Os indicadores sociais como analfabetismo, mortalidade infantil e graus de instrução
melhoraram signiﬁcativamente nos últimos
anos, embora ainda estejam distantes do ideal.
O desemprego, contudo, é um problema cada
vez mais sério nos grandes centros urbanos.
A concentração de renda, que já era um
problema sério durante o regime militar, alcançou proporções absurdas. O Brasil é um dos
países onde há uma das maiores diferenças
entre ricos e pobres, causa de inúmeros conﬂitos sociais.
Como resolver esses problemas, como
tornar um país justo e democrático?
Para mudar um país, é preciso mudar
seus cidadãos. Torná-los conscientes de seu
potencial, das suas capacidades, investir em
educação e na formação do indivíduo. Quando a maioria da população tiver consciência
de seu poder, será mais fácil mudar o país e
conseguir importantes conquistas.
O indivíduo que receber uma boa formação moral, ética, que tiver uma boa educação,
acesso à informação, à cultura, terá condições
de reﬂetir sobre a situação do país e questionar as injustiças e as desigualdades. Saberá
cumprir seus deveres e exigir seus direitos de
cidadão para construir um país melhor.
Ser cidadão de uma República chamada
Brasil é amar e respeitar a nossa Pátria.
Essa foi a redação da Dagriane, da escola de
Buritis, Rondônia, vencedora do prêmio do concurso
de redação do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, vamos chamar um orador inscrito.
Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Depois, o orador inscrito é o grande e extraordinário
Pedro Simon, que ontem fez um louvor em salmo a sua
faculdade em Caxias do Sul que encantou todos. Foi
tão bonito como a Oração aos Moços, de Rui Barbosa, que comemorava 50 anos da Faculdade de Direito
de São Paulo. S. Exª passou a mesma emoção e os
mesmos ensinamentos à mocidade não só gaúcha,
mas de todo o Brasil.
Com a palavra, o nosso Senador, cuja ausência
foi muito sentida aqui. Recebi muitos e-mails, telefonemas...
V. Exª ausentou-se aqui, mas sabemos por quê:
teve um infortúnio lá, familiar, com o desaparecimento de um ente querido. Aquele povo ainda está com a
esperança de V. Exª governar aquele Estado...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Senador Mão Santa.
Realmente, eu que fui para passar uma semana
lá no meu Estado, me demorei mais porque, desafortunadamente, na madrugada da minha viagem para
lá, houve o falecimento de um sobrinho meu, o ﬁlho
mais velho da minha segunda irmã, que era como se
fosse o segundo ﬁlho que eu não tive. Eu tive um ﬁlho e duas ﬁlhas, e esse rapaz foi criado praticamente
junto com o meu ﬁlho. Era paraense, formou-se em
Belém, voltou para Roraima por incentivo meu. Era um
defensor público concursado, dedicado e que perdeu
a vida abruptamente aos 37 anos de idade, vítima de
um pega, de um racha, de motociclistas numa avenida
importante da Capital.
Portanto, foi um período em que atravessei bastante sofrimento e pude também, ao mesmo tempo,
ver que um jovem de 37 anos, com nove anos de proﬁssão, como defensor público, tinha prestado já um
imenso trabalho à população de Roraima, dadas as
manifestações que a família recebeu em função do
seu desaparecimento.
Portanto, quero agradecer a todos aqueles que,
de uma forma ou de outra, prestaram a sua homenagem e o seu apoio ao Anderson Cavalcanti de Moraes
e à sua família. E quero também estender isso a todos
aqueles que, mesmo de longe, oraram pela viúva e
pelas suas ﬁlhas.
Mas, Sr. Presidente, eu quero hoje abordar um
tema que está me preocupando muito. Nós devemos
votar, possivelmente na semana que vem aqui, depois
de já votado na Comissão de Relações Exteriores, o
ingresso da Venezuela no Mercosul. Há aqueles que
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são a favor e, mesmo entre os que são a favor, a grande maioria ressalva que é a favor do País, da Nação
Venezuela, e não a favor do governo do Presidente
Chávez, porque realmente não há como ser a favor de
um governo em que todos os componentes de uma
democracia estão sendo corroídos, acabados.
Mas o mais grave é que não é só a questão democrática – que aliás é a principal –, mas também as
de ordem econômica, de ordem tributária e de ordem
jurídicas que a Venezuela não está cumprindo.
Tudo bem, isso também é contornável.
Eu votei favoravelmente na Comissão de Relações Exteriores, embora tenha feito todas essas ressalvas. E disse mais: estava votando como Senador
de Roraima, porque entendia que o meu Estado é –
entendia não, entendo! – a parte do Brasil que mais
tem a ver com a Venezuela, porque está encaixado
dentro da Venezuela.
E o que está me preocupando, Senador Mão
Santa, é que... Vou até ler uma matéria publicada, um
depoimento do Deputado Estadual Raul Lima, de Roraima, que, por sinal, é uma pessoa que se criou na
Venezuela. O pai dele era um diamantário, um homem
que lidava com pedras preciosas na Venezuela. Ele foi
criado lá. Ele fala:
Racionamento diário. O Deputado Raul
Lima, que esteve recentemente na Venezuela,
informou que a situação do fornecimento de
energia elétrica lá é muito grave. Ele esteve
reunido com a Comissão da Câmara Federal
que foi até a Venezuela e constatou que há
uma crise social ocorrendo naquele país. A
Venezuela depende em quase tudo da Colômbia (alimentação, roupas, etc.) e, no momento, existe um clima de guerra vigente entre os
dois países. Todos os dias os venezuelanos
enfrentam racionamento de água e de luz.
O estado é de calamidade. Existem sérios
riscos de problemas sociais na fronteira, e o
risco de faltar energia em Roraima é cada vez
mais iminente.
Por que faltar energia em Roraima? Porque a
nossa energia, de Roraima, vem da Venezuela, vem
da Usina Hidrelétrica Guri. Portanto, essa hidrelétrica
já está com algumas turbinas paradas. Eu acho um
absurdo, por exemplo, que o Presidente Lula, que esteve uma única vez no Estado, recentemente, tenha
anunciado que vai construir uma usina hidrelétrica na
Guiana e que essa usina poderá também fornecer parte
da energia para Roraima, enquanto que existem dois
projetos prontos para construir hidrelétrica dentro do
Estado de Roraima. Um no Rio Cotingo, na Cachoeira
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do Tamanduá, estudo todo feito, de impacto ambiental,
de engenharia, tudo pronto.
Não se construía porque antes havia a questão de
que a Funai pretendia aquela área para demarcação da
Reserva Raposa Serra do Sol. A reserva foi demarcada.
Não há incompatibilidade da construção de uma usina
hidrelétrica numa reserva indígena. A Constituição diz
claramente que depende de aprovação do Congresso
Nacional. O projeto de decreto legislativo apresentado por mim para construção dessa hidrelétrica lá em
Cotingo já está aprovado aqui no Senado e está na
Câmara há mais de três anos, Senador Mão Santa, e
não aprovam na Câmara. Semana que vem, acho que
vou me transferir para a Câmara para ﬁcar andando
de Deputado em Deputado, pedindo que se vote esse
projeto, porque agora nós estamos numa ameaça real
de que, se não cuidarmos, se agora já está, imagine
daqui a algum tempo.
Nesta semana também, aprovamos um projeto
de autoria do Senador Augusto Botelho que autoriza
a construção de uma hidrelétrica no rio Mucajaí, um
rio dentro de Roraima, decreto legislativo aprovado na
Comissão de Assuntos Sociais. É outra hidrelétrica que
também tem todo um estudo feito, tudo pronto, basta
o Governo Federal querer fazer. Aliás, pode ser com
o ﬁnanciamento do BNDES, ou pode ser com recursos da União, ou pode ser pela iniciativa privada, pois
existem muitas empresas interessadas na construção
e na exploração dessas hidrelétricas. E, mais ainda,
esta que está dentro de uma reserva indígena, pode
se transformar – uma vez construída – numa fonte de
recursos para aquela comunidade, porque parte do lucro, portanto, em royalties referentes à energia elétrica
lá produzida, reverter-se-á em benefício das comunidades indígenas, que hoje, como aliás é costume em
todas as reservas indígenas, estão abandonadas pelo
Governo Federal.
O Governo Federal tem a preocupação de fazer
charme, dizendo que demarcou reserva indígena. Cuidar de índio mesmo que é bom, não cuida, não. Cuida
muito mal mesmo!
Aliás, há uma outra notícia no jornal de hoje de
Boa Vista: o caso de gripe suína entre os índios ianomâmis. Vejam bem: os índios ianomâmis lá no meio
do mato, como se diz, na fronteira com a Venezuela,
estão com suspeita de gripe suína. E olhe quem está
cuidando disto: a Funasa.
A Funasa de Roraima está um caos, comandada e dirigida por um homem que foi preso pela Polícia
Federal por suspeita de roubo mesmo, improbidade
administrativa. E ele continua sendo o Coordenador
da Funasa. A Funasa lá realmente não cuida de nada,
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não tem nenhuma capacidade de cuidar da saúde
dos índios.
No entanto, estamos vendo que vamos aqui, de
novo, viver, talvez na semana que vem, uma discussão sobre o ingresso da Venezuela neste Mercosul,
Senador Mão Santa, que não está funcionando nem
com a Argentina.
Há uma briga permanente, um desentendimento
permanente entre Argentina e Brasil, Brasil e Argentina.
Agora, encontraram-se o Presidente Lula e a Presidente Kirchner para reacertar certos pontos.
A Argentina e o Brasil, junto com o Uruguai e
Paraguai, foram os que criaram o Mercosul. Imagine,
se assim não está funcionando, calcule quando entrar
a Venezuela do Sr. Hugo Chávez. Como vai ﬁcar este
Mercosul? Espero que ﬁque com “c”, porque, na verdade, é muito preocupante.
Embora tenha que votar a favor da entrada por
causa do meu Estado, por outro lado, preocupo-me
muito de ver que este Mercosul, que já não funciona,
pode ser agravado de maneira deﬁnitiva com a entrada de um país que é dirigido por um presidente cujo
divertimento principal é fazer arenga. Já brigou com
o Rei da Espanha, já brigou com os Estados Unidos,
briga, agora, com a Colômbia, que é sua vizinha. Todos
os jornais dizem que ele é ligadíssimo com as Forças
Armadas Revolucionarias da Colômbia. Eu não consigo entender como é...
Sendo médico, eu, por exemplo, não acho que
todo médico é santo, não. Nós temos aí exemplos de
casos de médicos que cometem barbaridades. Embora seja uma proﬁssão em que não se admite isso,
há exceções.
Mas ﬁco preocupado quando vejo certas posições,
Senador Agripino, de pessoas da Esquerda – desta
dita Esquerda, nem sei se isso vale mais hoje em dia
– de que, se é da Esquerda, não tem problema, não
tem problema. Pode ser o Cesare Battisti lá da Itália,
pode ser o Hugo Chávez, que era um coronel e virou
esquerdista, mas se está dentro da cartilha esquerdista, está absolvido. De saída, está absolvido.
Então, eu acho que temos que realmente discutir
muito bem mesmo esta questão da entrada da Venezuela no Mercosul. Repito que sou favorável à entrada,
mas não posso dizer: “Vamos fechar os olhos e dizer
que não há nada”. Há e inclusive o meu Estado já está
correndo riscos agora. Também li nesses dias, em um
jornal em Boa Vista que, não só o contrabando da gasolina, Senador Agripino, é feito da Venezuela para o
Brasil, porque lá chega a ser quase zero o valor da
gasolina – R$0,50 – enquanto no lado de Roraima é
praticamente R$3, de forma que as áreas indígenas
que têm fronteira com a Venezuela, hoje, todas são
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depósito de gasolina. Assim, o turista que vai para a
Venezuela, para a cidade vizinha onde tem uma zona
franca, que vai comprar alimentos, material de higiene, porque tudo é mais barato do que em Boa Vista,
embora em Boa Vista haja uma área de livre comércio,
também compra a gasolina no hotel. O Venezuelano vai
levar no hotel a gasolina para ele, porque nas bombas
existe um certo racionamento. Ele compra essa gasolina
um pouquinho mais cara, já que passa de R$0,50 para
R$0,80 ou R$1, mas ainda é um bom negócio.
Então, quero aqui dizer que estou preocupado
com o meu Estado em relação a essa questão da Venezuela, à crescente violência. Já denunciei aqui que
o empresário de Roraima foi sequestrado no meio do
território venezuelano, não é na fronteira, não; no meio
do território venezuelano, pelas Farc. Tiveram, portanto,
pelo menos a omissão da polícia da Venezuela, porque
hoje ele está na Colômbia, digamos assim, sequestrado pelas Farc.
Sendo assim, precisamos discutir essa questão
com bastante serenidade e não com esse viés apenas ideológico.
Esse é o registro que quero fazer, preocupado,
repito, que estou. Vamos aceitar, mas vamos aceitar
com muitos condicionantes. Acho até que a proposta
de aprovar e sobrestar a validade talvez seja a mais
adequada para este momento em que vivemos. A
cada dia que passa o nosso Presidente Chávez cria
um problema novo para o povo da Venezuela e para
todo o continente. O argumento mais convincente que
houve durante os debates da Comissão de Relações
Exteriores é o de que isolar a Venezuela é pior, porque ele fez isso com Cuba e permitiu que Cuba, até
hoje, vivesse nessa ditadura castrista que está lá, que
passou do Fidel para o Raúl e que a cada dia piora
ainda mais.
Encerro dizendo que espero que a semana que
vem, se formos mesmo discutir essa questão da entrada da Venezuela, levemos em conta todos esses
aspectos. Não é possível dizer apenas assim: “O saldo
comercial do Brasil com a Venezuela é de R$6 bilhões.”
É feito praticamente por dois Estados do Brasil, São
Paulo e Minas Gerais. Segundo, que a questão do dinheiro esteja acima das questões democráticas, das
questões de direitos humanos, sobretudo das questões
de harmonia que devem existir no continente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Depois do pronunciamento do Senador Mozarildo Cavalcanti, vamos chamar agora um Líder, e o próximo
Líder inscrito é o Senador José Agripino Maia, do Rio
Grande do Norte.
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S. Exª é uma das inteligências mais privilegiadas deste Brasil. Extraordinário Prefeito de Natal, extraordinário Governador, é extraordinário Senador da
República. É um dos homens mais experimentados.
S. Exª é do DEM.
A meu ver, V. Exª deveria ser é candidato a Presidente da República e pedir àquele Maia para ser o
seu vice. Daria uma boa chapa.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Eu sou extraordinário
amigo de V. Exª, Senador Mão Santa. Obrigado pelas
manifestações.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos
chegando ao ﬁnal de uma semana, mais uma semana
de trabalho. E esta semana foi muito marcada por dois
fatos: o julgamento do italiano Cesare Battisti, completado ontem pelo Supremo Tribunal Federal; e muitas
discussões que começaram logo na segunda-feira, na
Comissão de Infraestrutura, e se desdobraram, na terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos e, em
seguida, na Comissão de Relações Exteriores, relativas
à administração do pós-apagão, que é um problema
permanente que pode comprometer o crescimento futuro do País e que merece um posicionamento muito
ﬁrme, muito claro por parte do Congresso brasileiro.
Eu queria, rapidamente, manifestar uma opinião
sobre o caso Cesare Battisti, Sr. Presidente. Há uma
dúvida. Eu, agora há pouco, respondi a pergunta de
uma repórter de um canal de televisão, sobre se eu
achava que tinha havido dubiedade por parte do Supremo em decidir-se pela extradição do Sr. Cesare
Battisti, mas entregar a deﬁnição ao Presidente da
República, o Senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu disse que não. Eu disse que tinha entendido como um
gesto de sabedoria. A deﬁnição jurídica estava tomada. Se o Brasil quiser tomar uma posição, baseada na
deﬁnição jurídica interna, tomada pela Suprema Corte
de Justiça do Brasil (STF), que coincide com opinião
anterior emitida por cortes européias no que diz respeito ao direito europeu... Nós temos a nossa Corte
de Justiça, que decide internamente. A opinião externa
é uma opinião externa, mas, no caso Cesare Battisti,
foi coincidente com a decisão do Supremo Tribunal
Federal: pela extradição, pelo cometimento de crime
comum na Itália e pela necessidade de o Sr. Cesare
Battisti ser extraditado para ser julgado, condenado,
preso na República italiana.
Inclusive, a indeﬁnição do Brasil, Presidente Mão
Santa, já nos criou um problema sério. A relação do
Brasil com a Itália é robusta há anos. A Fiat está aqui,
a Olivetti está aqui, a Pirelli, um mundo de grandes empresas italianas está aqui, empregando muita gente,
gerando muito intercâmbio. O Brasil é popularíssimo
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na Itália pelo seu futebol, pelo seu carnaval, pela sua
música. A relação Itália/Brasil é uma relação afável,
robusta, positiva, geradora de emprego e, do ponto de
vista cultura, excepcional. Mas ela está fraturada.
Pode até ser que o Embaixador do Brasil designado para a Itália tenha sido recebido ontem ou
anteontem, mas, até há pouco tempo, não havia sido
recebido para entrega de credenciais pelo governo
italiano, numa manifestação claríssima de retaliação
pelo caso Cesare Battisti. E ele está lá há meses, designado Embaixador. Ou seja, isso está prejudicando
as relações Brasil/Itália sem nenhuma necessidade,
principalmente agora. Se o interesse do Brasil estiver
em jogo pelo Governo brasileiro, se o interesse dos
brasileiros, aqueles que dependem de emprego da
Pirelli, da Fiat, da Olivetti, de um mundo de empresas
italianas que estão no Brasil e negócios do Brasil que
estão na Itália e vice-versa... Para destravar essa nódoa na relação, basta que se cumpra a decisão que o
Supremo Tribunal Federal tomou ontem, do ponto de
vista jurídico: pela extradição. Mas ofereceu também, ao
Presidente Lula, a outorga do direito dele tomar a decisão, como Chefe de Estado, que lhe convenha, como
que para dar conforto a um fato que vem provocando
polêmica política no País há bastante tempo.
Se o Presidente da República extraditar o Sr. Cesare Battisti, ele estará agindo consoante com o que
manda o Direito no plano interno e no plano internacional. Estará prestigiando um país que inventou, com
a Operação Mãos Limpas, o prestigiamento à ordem
jurídica e ao direito ao combate à corrupção – a Itália
–, estará prestigiando a esse país com quem temos
relações seculares, excepcionais. Se, no entanto, ele
quiser fazer graça – vou repetir: fazer graça – para a
componente política que apoia e que aplaude o Governo em muitos momentos, a componente política
e ideológica de extrema esquerda, ele mantém o Sr.
Cesare Battisti aqui. Talvez com a manutenção do Sr.
Cesare Battisti, e não é por questões humanitárias,
mas por questões políticas e ideológicas de um segmento que apoia o Governo – só por isso, nada mais
do que isso –, vai prejudicar, vai terminar prejudicando
os interesses do Brasil.
Quem sabe, depois da cessão da Embaixada
do Brasil em Honduras para o Sr. Zelaya, com a perspectiva de invasão de um próprio do Brasil, sem necessidade, nós talvez ﬁquemos com o Embaixador do
Brasil instalado no Palazzo Doria Pamphili, em Roma,
na Piazza Navona, sem ter entregue as credenciais
ao Governo italiano, por conta do Sr. Cesare Battisti.
Ou não possa exercer, de forma plenipotenciária, as
suas tarefas de Embaixador em um país amigo, tudo
por conta do Sr. Cesare Battisti.
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Vale a pena isso ou vale a pena seguir a decisão
jurídica do Supremo Tribunal Federal e extraditar o Sr.
Cesare Battisti, cumprindo a decisão judicial nacional
e internacional?
Essa é uma opinião que tenho e que exponho de
forma muito clara, porque até a decisão do Supremo
eu estava me reservando. Mantinha opinião, mas me
reservava. Todavia, o Supremo decidiu.
O Governo brasileiro, se quiser agir na lei, se
quiser agir de conformidade com as manifestações
anteriores da Justiça europeia e da Justiça brasileira, toma posição amanhã; senão, vai seguir, política
e ideologicamente, na contramão do Direito. Agora,
vai assumir que agiu na contramão do Direito, prejudicando interesses do Brasil, interesses de emprego,
de renda, das pessoas, que vão e voltam da Itália ao
Brasil, do Brasil para a Itália.
Mas, Sr. Presidente, o que eu gostaria também
de comentar, e o faço de forma muito determinada,
é a discussão que ocorreu na segunda-feira. V. Exª
sabe que segunda-feira, principalmente em um ano
pré-eleitoral, como é 2009, os Senadores e os Deputados estão muito nas suas bases, porque ano que
entra é tempo de eleição e segunda-feira não é dia de
quorum alto. Porém, na segunda-feira, a Comissão de
Infraestrutura reuniu-se – parece-me que com quatro
Senadores presentes – e decidiu pela convocação de
uma audiência pública com 18 técnicos, para falarem
sobre a questão do apagão, e mais a Ministra Dilma
e o Ministro Lobão, numa sequência que viria a ser
ordenada.
É evidente que a sequência ordenada será a da
convocação para a audiência pública dos 18 técnicos,
que vão fazer uma grande encenação, vão se prestar
a um circo, vão se prestar a fazer um comício, porque
avaliar tecnicamente a questão do apagão com 18 técnicos ouvindo perguntas de Senadores que não são
propriamente técnicos, são políticos que têm a obrigação de fazer a interlocução da sociedade, pensar no
interesse coletivo, mas não são obrigados a entender
como doutores das razões do apagão e não estarão
segura e completamente preparados para, do ponto
de vista técnico, discutir com aqueles técnicos as razões do apagão... Chamaram para, certamente depois
da discussão técnica, dizer da desnecessidade de se
trazer a Ministra Dilma e o Ministro Lobão.
Em seguida, a Comissão de Assuntos Econômicos, contra o nosso voto, porque isso já foi na terça-feira,
homologou a decisão da Comissão de Infraestrutura.
Mas, em seguida, também a Comissão de Relações
Exteriores, numa atitude em que nós tomamos a iniciativa de, ao lado do PSDB, fazer funcionar, aprovou um
requerimento para a vinda exclusiva da Ministra Dilma
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e do Ministro Lobão, para falarem, pelo Governo, sobre
o que é que o Governo está pensando em fazer para
prevenir o futuro com relação aos apagões.
Por que tomamos essa iniciativa, Presidente Mão
Santa? Por dever de responsabilidade com o País.
Eu participei da discussão do marco regulatório,
há quatro, cinco anos, no gabinete do Senador Mercadante, quando ele ainda era o Líder do Governo,
para deﬁnição do marco regulatório, para deﬁnição
do modelo, inclusive tarifário, do sistema elétrico, que
privilegiava a energia velha, as estatais – energia velha era energia gerada pelas hidrelétricas antigas, as
estatais – com uma tarifa mais alta, como que para
garantir lucro para que as estatais, com lucro, pudessem ampliar o sistema hidrelétrico do Brasil; e garantia
uma tarifa menor, menos privilegiada, menos atrativa
para a energia nova, ou seja, para os investimentos
nacionais e estrangeiros que viessem a se fazer – e
esses investimentos são pesadíssimos – para gerar
energia nova.
Eu combati o modelo porque entendia que iria
acontecer o que aconteceu: o modelo estatal não se
capitalizaria, como não se capitalizou, e não geraria
investimentos, como não gerou investimentos. O que
aconteceu em matéria de investimento foi, em grande
medida, investimento por consumidores que geraram
energia para seu próprio consumo ou eventuais investimentos privados feitos em escala menor do que a que
deveria ter sido feita.
Mas o que é fato é que o modelo, na minha opinião, traz um defeito de origem, que é o de não estimular, não criar elementos estimulantes a investimentos para que o crescimento do País aconteça no ritmo
que se deseja.
Resultado: ano passado, 2008, Senador Mozarildo, ocorreram 48 apagões. O que é que se considera
apagão pelo Operador Nacional do Sistema, pelo ONS?
Apagão signiﬁca a queda, por uma hora ou mais, da
energia elétrica em potência igual ou superior a 100
megawatts. Cem megawatts é a energia necessária
para iluminar uma cidade de 400 mil habitantes. Daí
para frente é apagão. Cem megawatts durante uma
hora. Ocorreram, no ano passado, em 2008, 48 apagões. Este ano, até agora, ocorreram 62 apagões. Tem
algo estranho no sistema elétrico brasileiro. E esse algo
estranho impõe o quê? Investigação, esclarecimento,
sem política pelo meio.
O que eu quero é que o Governo venha aqui, mas
não é pelos técnicos. Eu tenho uma proposta diferente:
o Governo vem e reconhece que existem problemas.
Ora, o Presidente da República disse que nem Deus
poderia assegurar que não vai haver novos apagões
no Brasil – está aí na manchete do jornal do sábado
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passado, do jornal O Estado de S. Paulo. Se ele próprio
reconhece isso, por que o Governo não tem a humildade de chegar no Congresso, pelos seus Ministros,
e dizer: “Ocorreu um problema, não somos infalíveis;
agora, somos responsáveis, não vamos esconder a
sujeira debaixo do tapete e vamos fazer o que Nova
York fez em 1965 ou o que o Governo Fernando Henrique Cardoso fez em 1999: contratar uma equipe de
especialistas da melhor qualiﬁcação internacional para
fazer uma avaliação isenta sobre o que aconteceu,
para prevenir apagões para o futuro”.
O que aconteceu em 1999? O Governo passado
chamou especialistas. Um deles chamava-se Prabha
Kundur, um indiano, tido na época como o melhor especialista em identiﬁcação de macroproblemas de geração e de distribuição energia elétrica. Esse cidadão
passou três meses no Brasil, ele e uma equipe grande
de técnicos brasileiros e técnicos estrangeiros, e produziram um diagnóstico claro do que aconteceu em
1999. E aplicou-se um receituário: é preciso construir
termoelétricas movidas a gás para dar equilíbrio ao
sistema. Entre outras coisas, isso ﬁcou constatado, as
razões do apagão de 1999 foram identiﬁcadas e um
remédio foi receitado. E muito do remédio foi executado. Não tudo, mas muito foi executado.
Senador Geraldo Mesquita, por razões de ordem econômica, essas termoelétricas a gás que foram construídas de 1999 para frente – no meu Estado
mesmo foi construída a Termoaçu –, se estivessem
funcionando, dariam... Elas não foram feitas exatamente para garantir suprimento adicional de energia
elétrica, mas para garantir o equilíbrio do sistema, a
segurança do sistema.
O sistema brasileiro é um sistema único no mundo. É um sistema interligado único. E baseado em quê?
No modelo hidroelétrico de Furnas, Três Marias, Paulo
Afonso e Itaipu. É um modelo único.
Os Estados Unidos têm um sistema interligado
em cinco sistemas. São cinco sistemas ao longo do
país, interligados, mas são cinco sistemas autônomos.
No Brasil, temos um único. É um único sistema interligado. É impossível você mudar, porque não há como
fazer outra Itaipu para isolar, não há como fazer outra
Furnas para isolar e não há como fazer outra Paulo
Afonso para isolar. Está tudo interligado. E o que é interligado, macro, tem deﬁciências, exige manutenção,
exige ﬁscalização, exige acompanhamento técnico de
primeira qualidade para que não haja o apagão. E aí
entra, Senador Mão Santa, aquilo que eu acho que
está faltando: compromisso do Governo. É por isso que
nós quisemos... Não precisa trazer os técnicos. Quanto
aos técnicos, o Governo tem que contratar gente isenta
para fazer a avaliação sobre o que houve.
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O que acontece no Brasil hoje? Senador Mão
Santa, V. Exª é médico, eu sou engenheiro. O NOS –
Operador Nacional do Sistema é um órgão privado.
Técnicos de bom nível estão lá, mas há uma ligação
muito íntima entre o ONS e o Governo Federal. Quem
o Operador Nacional do Sistema está substituindo? E
aí entra o primeiro defeito: a Aneel. O sistema elétrico
brasileiro, como o de telecomunicações... As distribuidoras de energia elétrica no Brasil foram, em 90%,
privatizadas. Passaram por um processo saudável de
privatização – hoje eu reconheço – como a telefonia.
Para que existe a Aneel? A Aneel é a Agência
Nacional de Energia Elétrica. Ela foi criada, no modelo
de privatização, para ﬁscalizar; ela tem técnicos para
ﬁscalizar o funcionamento do sistema elétrico, gerador
e distribuidor. Ela tem receita, que é paga pelo consumidor. Em cada conta de luz, há uma tarifa, uma
pequena taxa para a Aneel, para que ela possa ﬁscalizar subestações, hidrelétricas, redes de transmissão,
funcionamento do ilhamento do sistema, interligação
do sistema.
Sabem quanto é que ela recolheu nestes últimos 12 meses? R$1,68 bilhão. Sabe quanto é que o
Governo liberou desse dinheiro que é recolhido nas
contas e que deveria passar automaticamente para a
Aneel ﬁscalizar o sistema? Contingenciou 55%, reteve R$900 milhões. Para quê? Para fazer caixa junto
ao Tesouro para pagar dívida ou para fazer outro tipo
de investimento que não a ﬁscalização. Resultado...
Senador Geraldo Mesquita, está bem sentado V. Exª?
Porque V. Exª é brasileiro tanto quanto eu e quer que
este País cresça tanto quanto eu, e, para ele crescer,
não adianta dizer que vamos crescer 8% ano que entra. Vamos crescer se tiver energia elétrica para suportar esse crescimento; senão, não cresce não, topa no
apagão. Topa no apagão, que está ocorrendo, entre
outras coisas, por má gestão do sistema.
Sabem quantos técnicos, quantos ﬁscais a Aneel
tem para ﬁscalizar 450 subestações e 90 mil quilômetros
de rede de distribuição de alta tensão? Sabem quantos
ﬁscais tem? Setenta e seis para o Brasil inteiro. Esta é
a realidade do Brasil, e é por isso que quero que essa
Comissão se instale aqui, para mostrar os podres do
sistema, para que se tomem providências. Tem 76.
Quem tem que ir, quem tem que ﬁscalizar esse mundo
de investimento é a Aneel. É o modelo, a não ser que
se queira mudá-lo. Agora, não se ﬁscaliza, permite-se
que se perpetuem os defeitos, deseja-se não trazer os
Ministros para tomarem compromisso aqui. Então, a
gente vai correr o risco de nos depararmos, em 2012,
com desinvestimento.
Sou engenheiro e tenho a obrigação de, minimamente, entender as projeções, as avaliações com
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relação a investimento e produção de energia elétrica. Até 2012, está garantido, pelo ritmo de obras em
curso, o ingresso de 3 mil megawatts por ano, que
garantirão a sustentação do crescimento do Brasil,
não num ritmo...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – (...) muito
alto, mas num ritmo razoável. De 2012 para frente, o
que tem de investimento assegurado dará para gerar
900 megawatts. Como é que você vai querer crescer
a níveis de Índia, de Rússia ou de país que está querendo crescer com uma projeção defeituosa como
essa? Vou repetir, e são dados absolutamente conﬁáveis: até 2012, temos assegurado o ingresso de 3 mil
megawatts por ano, para 2010 e 2011. De 2012 para
frente, tem 900 megawatts, e não tem mais nada; não
tem investimento garantido nenhum. E, da forma como
está a tarifa de energia elétrica para o setor privado, é
possível que não venha mais ninguém; e, se não vier,
esqueçam crescimento sustentado!
O que é que eu quero? Estou denunciando a falta
de investigação do sistema e anunciando fatos como
essa vergonha!
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – A Aneel
foi desprestigiada: tem 76 ﬁscais, suprimem sua receita
e evitam que ela cumpra sua obrigação institucional.
O que é que eu quero? Quero que se revejam, se for
o caso, através do diagnóstico desse grupo técnico,
que já se reuniu em Nova York ou no Brasil, as causas
do apagão, para que a sociedade brasileira se sinta
protegida.
Não há nenhuma perspectiva de crescimento da
economia se não houver por trás um suporte. Pode faltar
estrada, pode faltar porto, vai se dando um jeito; cresce
o Custo Brasil, mas vai se dando um jeito. Agora, sem
energia elétrica, crescimento? Esqueçam! Não dá!
Estamos diante, Presidente Mão Santa, de um
fato gravíssimo, e esta semana cuidou-se, sem a devida seriedade, de se tentar tapar o sol com a peneira. Houve reunião com 18 técnicos para dizer que se
está cumprindo a tarefa e que não precisa mais reunir
ninguém, porque até 2011 tem energia elétrica. Não!
Outros apagões podem acontecer amanhã, depois de
amanhã, por má gestão, por falta de ﬁscalização, por
falta de investimento, por falta de um mundo de coisas que não sei ao certo o que é, mas desejo, como
brasileiro, saber o que é – e tenho direito.
O que quero é que a Ministra Dilma e o Ministro
Lobão venham aqui para reconhecer que há defeitos,
que há necessidade de se trazer, como já se levou a
outros países e já se trouxe aqui, um grupo de téc-
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nicos da melhor qualidade para fazer uma avaliação
isenta, sem politização, mas que aponte os caminhos
que temos de seguir para que o Brasil tenha condições de crescer de forma sustentada. Do contrário,
não estaremos, Senador Pedro Simon, cumprindo
nossa obrigação; estaremos aqui fazendo discursos
soltos ao vento.
Vou insistir pragmaticamente nos meus pontos
de vista, não por interesse político, mas por interesse
no futuro deste País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vamos prorrogar a sessão por mais uma hora, para
que todos os oradores possam usar da palavra.
Senador José Agripino, esse apagão comoveu,
porque ele ocorreu no sul do País. No Piauí, há muito
tempo, há um apagão contínuo, o apagão administrativo
– o de energia é muito raro. Então, realmente, é grave
o problema. Isso ocorreu porque o apagão atingiu o sul
do País. O Nordeste e o Piauí vivem no apagão.
O Senador Geraldo Mesquita Júnior é o décimo
primeiro orador inscrito aqui. Por último, anunciaremos
– os últimos serão os primeiros – o Senador Pedro Simon, o maior orador.
Senador José Agripino, ouvi V. Exª falando. Tem
de se considerar a Itália, o Renascimento, o Direito
romano, que, como V. Exª sintetizou, deve ser respeitado e deve ser fonte de inspiração para o nosso
Presidente.
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Cumprimento o Sr. Presidente e as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores presentes.
Senador Mão Santa, eu queria lhe fazer uma pergunta: o que há de comum entre a decisão adotada
ontem pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a postura
deste Congresso Nacional, que se sujeita à humilhação,
ano após ano, de não ver equacionada e resolvida a
questão das emendas parlamentares? Vou me atrever
a responder: o que há de comum entre uma coisa e
outra é a sujeição de dois Poderes a um Poder que se
mostra cada dia mais supremo e absoluto.
Há, no imaginário de cada brasileiro, Senador
Simon, ao longo dos tempos, uma expressão que já
é ou, pelo menos, era um dogma, qual seja: decisão
do Supremo não se discute, cumpre-se. Isso sempre
ouvi falar. Perguntado, cada brasileiro iria dizer: “Olha,
isso aí, eu acato”. Esse dogma, nos tempos modernos,
Senador Mão Santa, sofreu uma pequena alteração,
e passou-se a dizer o seguinte: decisão do Supremo
discute-se, sim, mas se cumpre. Com a decisão de
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ontem do Supremo – digo isto com muito constrangimento –, penso que, agora, no Brasil, vamos ter de
dizer o seguinte: decisão do Supremo discute-se, sim,
mas se cumpre-se desde que seja da conveniência do
Presidente Lula.
Sempre entendi que ao órgão máximo da Justiça
brasileira estava reservada a missão suprema e última
de dar a última palavra neste País, Senador Mozarildo.
A mim e, penso, a todos os brasileiros, não interessa
haver uma Suprema Corte que simplesmente declare
o Direito. Para isso, existem as várias instâncias do Judiciário. Para mim e para cada brasileiro, Senador Mão
Santa, interessa que a Corte Suprema dê a última palavra, e essa palavra, como antigamente se dizia, não
deve ser nem discutida, mas deve ser cumprida.
O Supremo Tribunal, para tomar a decisão que
tomou ontem, decidiu, em um primeiro momento, acertadamente – digo “acertadamente”, porque lhe competia
decidir por uma coisa ou por outra –, pela extradição do
Sr. Cesare Battisti, mas, em seguida, transformou essa
decisão em uma decisão simplesmente declaratória e
convocou o Presidente Lula a ser mais um membro do
Supremo Tribunal, sem que seu nome tivesse passado
pela apreciação desta Casa. Membro do Supremo Tribunal tem de ser aprovado nesta Casa, Senador Mão
Santa. É como se o Supremo Tribunal, quando decidiu
remeter ao Presidente da República a responsabilidade
de cumprir ou não uma decisão como aquela, estivesse,
sem a autorização do Senado Federal, introduzindo o
Presidente da República no Conselho de Ministros e
delegando ao Presidente toda competência, responsabilidade e atribuição para dar a última palavra sobre
uma decisão do Supremo Tribunal.
Eu me sinto, como brasileiro, Senador Mão Santa,
ingressando num ambiente de insegurança jurídica. Já
nos bastaria a sujeição, a submissão que este Congresso Nacional pratica, há muito tempo, com relação
ao Poder Executivo brasileiro. Isso já bastaria. E um
caso emblemático dessa sujeição é essa repetição,
que já se torna enfadonha, da questão das emendas
parlamentares.
Estamos recebendo prefeitos municipais, dirigentes de órgãos estaduais e federais sediados nas nossas
terras, nos nossos Estados. Eles se deslocam, muitas
vezes, como no caso do Acre, com muita diﬁculdade. É
recurso que é despendido em viagem, em estada em
Brasília, para discutir com a Bancada federal a alocação de emendas no Orçamento da União.
Faltam poucos dias para o encerramento do prazo para a apresentação de emendas ao Orçamento da
União, e vou revelar uma coisa aqui, Senador Simon.
Eu trouxe até um relatório. Em relação a este Parlamentar, as emendas do Orçamento de 2008... Esta-
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mos discutindo, aqui, a alocação de emendas para o
Orçamento de 2010. Das emendas do Orçamento de
2008, Senador Mão Santa, para não retroceder ainda
mais, deste Parlamentar que fala, de um montante de
R$10 milhões, foram pagos, foram liberados apenas
24%. O Senador Mozarildo vai dizer: “Não, Geraldo,
mas você, em 2009, liberou tudo. Ou, por outro, o Poder
Executivo pagou todas as emendas que você alocou no
Orçamento”. Zero, nenhuma, Senador Mão Santa! Vou
repetir: nenhuma! Nenhum centavo, até hoje, foi pago,
relativo às emendas alocadas no Orçamento da União
pelo Senador Geraldo Mesquita. Alguém pode dizer:
“Mas, da mesma forma, as emendas de outros Parlamentares também não foram liberadas”. Isso agrava
ainda mais o problema. Isso não me consola, Senador
Mozarildo, não me conforta, mas agrava o problema.
O problema se torna mais grave ainda.
Vejam só os senhores: estamos discutindo a alocação de recursos para o Orçamento de 2010. Estou
revelando à Casa que, das emendas alocadas em
2007 para o Orçamento de 2008 deste Parlamentar
que lhes fala, foram liberados somente 24% do montante total. Das emendas alocadas em 2008 no Orçamento de 2009, a liberação é um numero redondinho,
redondo mesmo: zero. Zero! O percentual de liberação
das emendas, simplesmente, é de zero por cento, Senador Simon.
Aí, eu me pergunto: qual é a utilidade desses
procedimentos todos, dessa despesa toda que se faz?
Vem aqui prefeito, governador, reitor de universidade,
dirigente de órgão federal. A gente reúne a Bancada,
discute por um dia, discute por dois dias, senta com
essas pessoas, delibera. Há uma equipe de assessores
nos cercando. É trabalho, e muita coisa se faz. Para
quê? Para nada? Para nada!
Então, advogo duas coisas – das duas, uma: a
gente ou torna esse Orçamento impositivo ou acaba
com essa palhaçada de emenda parlamentar, Senador
Mão Santa. Isso virou uma grande palhaçada! Isso virou uma coisa sem sentido, Senador Mozarildo. É uma
coisa sem sentido!
Não tem sentido tanta trabalheira, Senador Mão
Santa, para caber, às vezes, a um técnico, para caber a
um único Poder que, eu repito, está-se tornando, cada
vez mais, absoluto, mais hegemônico... Eu não sei onde
a gente vai parar. Não sei onde a gente vai parar.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Geraldo, V. Exª me concede um aparte?
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Com o maior prazer, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Geraldo, V. Exª tem razão: a saída deﬁnitiva para
essa questão, não tenha dúvida, é o Orçamento impo-
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sitivo, que já foi aprovado no Senado e está na Câmara.
Infelizmente, a Câmara não dá andamento a isso, e a
única explicação que a gente entende é que isso convém à maioria que está na Câmara. Quer dizer, é esse
tipo de quadro que V. Exª bem pintou aí. A outra saída,
que eu entendo também ser um caminho, é a recente
decisão do Tribunal de Contas da União, que já está
atuando no Ministério do Planejamento e no Ministério
da Fazenda, de se acompanhar, no Tesouro Nacional,
essa questão, inclusive com o estabelecimento dos
critérios para liberação. Nós dois temos batido muito
nisto, aqui: não existe nenhum critério. Aliás, tem. Tem
um critério. O critério é ser puxa-saco do Presidente da
República. Se puxar o saco, tem as emendas liberadas.
Há até disputa de quem é campeão de liberação, ferindo os princípios da Administração Pública. Daí por que
o Tribunal de Contas acatou a representação que eu
ﬁz e já está agindo no sentido de que o Ministério do
Planejamento e o Ministério da Fazenda estabeleçam
normas de acordo com os princípios da Administração
Pública. Elas são: a legalidade, porque isso que está
sendo feito e dito por V. Exª é uma ilegalidade; e a impessoalidade – portanto, não pode ser: não libera para
o Senador Mesquita, mas libera para outro Senador,
porque é aliado; não libera para o Senador fulano de
tal, mas libera para aquele outro, porque ele é Líder
do Governo ou é Líder do partido aliado. Então, na verdade, isso é, talvez, a maior chaga que faz com que
o nosso Congresso ﬁque de cócoras na frente do Poder Executivo. Ora, e aí o Presidente Lula, que agora
já tem até um ﬁlme endeusando a sua ﬁgura... Ainda
bem que o titulo do ﬁlme é interessante, é bom que ele
reﬂita: Filho do Brasil. Ele é ﬁlho do Brasil. Ele nem é o
pai do Brasil, nem o deus do Brasil. É muito importante que ele até pense nisso, já que está no ﬁnal do seu
Governo, falta pouco mais de um ano, e que ele, pelo
menos, corrija essas coisas, não deixe essa anarquia
continuar. Agora, esperar por isso é, pelo menos, ter
muita fé e continuar persistindo: Orçamento impositivo – Câmara com a palavra –; ação do Tribunal nos
Ministérios – já está atuando e merece, portanto, que
nós cobremos e acompanhamos essa ação.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Obrigado, Senador Mozarildo, pelo aparte. Eu
queria dizer mais: eu me animei. Ontem ou anteontem,
abri os jornais e li uma declaração do Líder Arthur Virgílio, dizendo que deveríamos... Eu entendi que ele e
seu Partido só votariam o Orçamento deste ano se
as emendas fossem, pelo menos, empenhadas – as
emendas do ano em curso.
Eu me apressei em vir a tribuna me perﬁlar com
o Senador Arthur Virgílio nessa campanha. Acho que
seria, já, um primeiro passo, uma primeira medida con-
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sistente a ser adotada pelo Senado Federal pelo menos.
“Olha, a gente só aprova o Orçamento de 2010 se as
emendas de 2009 forem pelo menos empenhadas”. O
ideal seria que elas fossem liberadas. Nós já estamos
no ﬁnal do ano, Senador Mão Santa.
E eu quero aqui, mais uma vez, esclarecer àqueles que nos ouvem, porque, às vezes, a pessoa que
nos ouve deve achar: “Será que o Senador Geraldo
está pedindo liberação de emenda para botar no bolso dele?” É bom que os brasileiros saibam do que a
gente está falando aqui. Emenda alocada por um Parlamentar no Orçamento da União é dinheiro que vai o
Município, é dinheiro que vai para o Estado, é dinheiro
que vai para um órgão federal sediado no Estado, é
dinheiro que vai para a Universidade Federal do Acre,
não é? O Parlamentar simplesmente faz a indicação
a pedido dessas autoridades – do Governador, dos
Prefeitos, do reitor da universidade – porque para um
Estado pobre como o meu, que é o Acre, Senador
Mão Santa, muitas vezes, uma emenda dessa signiﬁca a possibilidade de a gente mudar a realidade de
muita gente. Uma emenda de duzentos, trezentos,
quinhentos, um milhão de reais num Município pequeno, como é a maioria do meu Estado, representa
muita coisa, Senador Mozarildo. Representa a possibilidade de a gente beneﬁciar um grande ramal onde
há vários produtores, que, no inverno, ﬁcam ilhados,
perdem completamente a produção, porque o ramal
não foi beneﬁciado, não foi tratado. Uma emenda dessa
permite ao Prefeito comprar maquinário agrícola, para
beneﬁciar, junto com os produtores, áreas produtivas,
Senador Mão Santa! Permite colocar um tomógrafo
num pequeno hospital; permite uma série de ações
públicas. Esse dinheiro não é para o Parlamentar, não
é apropriado pelo Parlamentar. Esse dinheiro vai para
o Município, para o Estado, para que ações públicas
sejam realizadas.
Portanto, repito uma expressão que já usei outra
vez Senador Mozarildo: acho uma perversidade fazer
isso, por exemplo, com o Município, como por exemplo
o de Jordão, lá na minha terra, um pequeno Município,
uma população pequena que pena, sofre, mas que a
liberação de uma emenda como essa signiﬁcaria um
pequeno avanço, uma pequena melhoria nas condições
de vida de muita gente que mora por ali. No entanto,
a emenda é retida; no entanto, o Supremo soberano
deste País decide que a emenda do Senador Mozarildo
não pode, não vai ser liberada porque ele fala mal do
Governo; a emenda do Senador Geraldo também não
pode. Como é que pode um negócio desse?
O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – Senador
Geraldo, permita-me um aparte?
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Que coisa mais, eu já não diria mais nem deselegante, isso é uma coisa que chega a ser quase
criminosa. Acho que o Senador Mozarildo fez muito
bem quando provocou o Tribunal de Contas da União
sobre esse assunto. Queria inclusive me associar à
sua iniciativa. Acho que o Tribunal de Contas da União
precisa entrar nisso aí; precisa provocar uma situação
que nos tire desse caos que a gente vive.
Pois não Senador, com muito prazer.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Senador Geraldo Mesquita, eu gostaria de parabenizar
V. Exª pela abordagem, de forma tão lúcida, tão esclarecedora, do problema que todos passamos aqui. E é
muito importante que seja nessa época. Vim do meu
gabinete agora, exatamente após uma reunião incessante para estabelecer critérios e normas e valores
para as emendas individuais que virão nessa próxima
semana. É tudo “não pode”, “tem de ser dessa forma”, e, quando se preenche aqueles mapas, tem-se
a impressão de que é tudo tão estabelecido, tudo tão
disciplinado, tudo tão normatizado, que aquilo é real,
senão não seria formatado de forma tão precisa. Mas
a grande ilusão e a grande decepção que muitos Parlamentares, que por aqui passaram, têm no decorrer
dos seus mandatos é exatamente saberem que estamos no mundo da ilusão, no mundo da fantasia, e
que pior é a expectativa. Todos geramos expectativas
para reitores de universidades, Prefeitos, gestores,
Governadores, entidades assistenciais, hospitais, ao
lhes comunicar que colocamos aqueles valores, ou
seja, ao telefonarmos para nossos parceiros e os comunicarmos que foram alocados, por nossa emenda,
por nossa bancada, determinados valores, as pessoas
ou as entidades para as quais esses recursos foram
alocados ﬁcam na ilusão desse aporte de recursos.
Parabenizo V. Exª. Acho que o orçamento impositivo
talvez seja a única solução...
(Interrupção do som.)
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
...realmente, porque, no tocante às emendas do ano
passado, deva ter um critério de respeito, porque senão
estaremos realimentando a ilusão, estaremos conscientemente sendo enganados dentro de uma postura.
Mas as frustrações aqui, nobre Senador, geralmente
são também de outra monta. Reﬁro-me ao volume de
trabalho que, às vezes, é todo destruído. Nós todos
passamos dias e dias neste plenário, dias e dias nas
Comissões, analisando a reforma eleitoral, por exemplo. Dois grandes relatores, colegas nossos, se dedicaram a fazer com que houvesse a melhor intenção
do Senado Federal de estabelecer adaptações, ajus-
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tes à reforma eleitoral. Quando voltou para a Câmara,
todo o nosso trabalho foi jogado na lata do lixo. Horas
e horas, debates e debates neste Plenário...
(Interrupção do som.)
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB)
– ...tudo a troco de nada; a troco simplesmente de
uma determinada decisão fazer com que tudo aquilo
fosse para a lata do lixo. Então, parabenizo V. Exª. O
momento de discutirmos esse assunto é este; temos
esta semana e a próxima. São momentos realmente
de muita ebulição. No tocante aos hotéis de Brasília,
não existe acomodação. Iludidos, gestores públicos,
prefeitos, reitores estão gastando as suas diárias em
suas hospedagens aí, todos em busca dos nossos
gabinetes, clamando por alguma emenda. Temos uma
demanda de cem para atender dez. O quadro é que
quando acostamos as nossas assinaturas nesses dez,
lá na frente temos a real incerteza de este dinheiro ser
canalizado para as obras que foram por nós destinadas. Parabéns a V. Exª. É extremamente oportuno o
pronunciamento na noite de hoje.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Muito obrigado, Senador Roberto Cavalcanti.
Para concluir, Senador Mão Santa, retorno ao
início da minha fala. Acho que para o País não interessa uma Corte Suprema que apenas declare o direito.
E para o País não interessa um Congresso Nacional
agachado, que não consegue se impor a um Poder
soberano, no que diz respeito à locação, empenho e
liberação de emenda ao Orçamento da União. Nem
uma coisa nem outra interessa ao País. E, pelo que
vejo, isso está se tornando comum. Daqui a pouco
estaremos aceitando isso como a coisa mais natural
possível. E não deve ser encarado assim. Essas são
situações extremas e excepcionais que devem ser retiradas do convívio dos brasileiros.
Não podemos, para encerrar, admitir nem uma
coisa nem outra, Senador Mozarildo. Este Congresso
precisa se impor como Poder que é. O Supremo precisa se impor como Poder que é.
Como já disse o Senador Mão Santa muitas vezes da tribuna, esse equilíbrio entre os Poderes é que
sustenta a perspectiva e o sonho de uma democracia
sólida em nosso País. No momento em que a gente
desequilibra esse tripé e delega a um único Poder a
deliberação sobre tudo e sobre todos neste País, estamos fadados a algo muito diferente do exercício de
uma democracia plena. Estamos fadados a irmos por
um caminho que a história mostra que é sempre tumultuado, turbulento e prenhe de sacrifício. É um caminho
que exige do povo, quando enveredo pelo povo, até
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sangue Senador Mão Santa. Nós não queremos viver
isso em nosso País.
Portanto, ﬁca aqui o meu posicionamento de resistência. Quero me perﬁlar com aqueles que pretender
resistir aqui, mais uma vez. Está é mais uma tentativa.
Eu vou morrer acreditando que uma tentativa como
esta pode ser bem sucedida.
Vamos resistir e aprovar o Orçamento de 2010
somente se as emendas dos Parlamentares federais
ao Orçamento de 2009 – e no meu caso estão intocadas – forem empenhadas e liberadas, para que Prefeitos, Governadores e instituições possam dar curso
a seus projetos e atender à aspiração da população
de nossos Estados.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Este foi o Senador Geraldo Mesquita, homem de grande
ﬁrmeza no Direito, que mostra a sua indignação com a
fraqueza do Judiciário do Brasil e com a fraqueza do
Poder Legislativo, ambos se curvando ao poder quase
absoluto do Poder Executivo.
Agora, temos um requerimento para ser lido,
antes de anunciarmos o Senador Pedro Simon, que
revive aqui a grandeza do Parlamento dos tempos romanos de Cícero.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.532, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização
para ausentar-se dos Trabalhos Legislativos no período de 20 a 24 de novembro do corrente ano, quando
participarei como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, de diligência aprovada
pelo Requerimento nº 33, de 2009-CMA, na cidade de
Campo Grande, no Estado do Mato Grosso.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2009. –
Senador Renato Casagrande.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento do Senador Renato
Casagrande.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E,
na tribuna, esta extraordinária ﬁgura, que é Pedro Simon. Ele simboliza aqui a ﬁgura de Rui Barbosa, símbolo maior da história do Parlamento do nosso Brasil.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Mão Santa, Srs. Parlamentares, uma das
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melhores notícias destes últimos dias está nas páginas
da Folha de S.Paulo do dia 9 de novembro: a evolução positiva do tratamento do Vice-Presidente José
Alencar contra o câncer.
Depois de um sem-número de cirurgias, depois
de um tratamento experiência que não deu certo nos
Estados Unidos, os cânceres do Presidente vêm diminuindo consideravelmente, e os seus médicos veem
isso com grande euforia.
Ele próprio diz ali: “O câncer de José Alencar
não interessa a ninguém a não ser a ele, à família e
aos amigos. Mas a doença do Vice-Presidente, essa
sim, interessa, é publica”. Ele diz também que tem
recebido milhares de manifestações do Brasil inteiro,
através de cartas, mensagens, remédios, ervas, rezas
e tudo mais.
Eu tenho certeza, meu caro José Alencar, de que,
além da ciência que lhe assiste, isso é fruto também
das orações, das mensagens que lhe chegam à alma
e que lhe dão força para enfrentar esse mal e lhe reproduzem a fé.
Eu me incluo nessa corrente de orações. Sei que
é petulância minha, mas eu tenho tentado convencer
Deus da importância da permanência de José Alencar
entre nós por muitos anos mais, como ser humano e
como homem público.
Como ser humano, principalmente nestes tempos em que estamos perdendo o verdadeiro sentido
de humanidade, entendida como natureza humana,
como gênero humano e, principalmente, como benevolência, clemência e compaixão. Como bondade,
como solidariedade. Como valor. Como homem público, principalmente nestes tempos de descaminhos na
política, de apropriação indébita do que é, essencialmente, coletivo.
Então, meu caro amigo e irmão José Alencar,
você continua sendo para o Brasil uma referência, um
espelho para as novas gerações. Não mais para o país
do futuro, mas para o Brasil de hoje, porque o Brasil
de hoje é que precisa da sua presença. Presença essa
marcante em todos os homens públicos que têm personalidade ﬁrme. Como ser humano e como homem
de dignidade e de fé.
Você manifesta, Zé, o desejo de voltar ao Senado.
Bem-vindo desde já! Que bom tê-lo aqui quando largar
a Vice-Presidência! Sem dúvida, eleito será pelo povo
de Minas Gerais. Nem preciso dizer o quanto o Senado
destes nossos tempos precisa de homens com a sua
rigidez de caráter e de bons princípios.
A leitura dessa sua entrevista à Folha de S.Paulo
deveria ser obrigatória, querido Mão Santa, para todos
nós. Uma lição de vida e de política. Uma lição a ser
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aprendida. Uma lição que já vai sendo cobrada, desde
muito tempo, pelo povo brasileiro.
Nessa entrevista, você toca em questões essenciais para o nosso País. Em primeiro lugar, repito, a sua
força de vontade para continuar trabalhando pelo povo
brasileiro. Pelo coletivo, e não pelo individual.
Bela a sua citação de Santo Agostinho: “O homem
deve viver preparado para morrer a qualquer instante e proceder como se não fosse morrer nunca”. Bela
referência essa de José de Alencar na reportagem de
página inteira, onde ele se retrata e diz o que sente.
Para mim, é uma das aﬁrmativas mais positivas de
Santo Agostinho, exatamente na análise de reﬂexão
que ele faz: “O homem deve viver preparado para morrer a qualquer instante e proceder como se não fosse
morrer nunca”.
Outra questão que o Zé aborda é o mercado interno. O Brasil é uma síntese de tudo o que acontece no
mundo. Aliás, aqui, no Brasil, temos todos os mundos:
o mundo da opulência e o mundo da miséria. O mundo
da mais alta tecnologia do século XXI e o mundo que
mais se aproxima da realidade do século XIX. O mundo dos incluídos e o mundo dos excluídos.
Então, podemos ser verdadeiramente um espelho
para todo o Universo. Assim como, em escala global,
temos que incluir todos aqueles que se encontram à
margem dos bens, que poderíamos chamar bens básicos. Também no Brasil, temos um imenso mercado
ainda a ser saciado. São brasileiros trabalhadores que
querem produzir, são brasileiros consumidores que
querem adquirir; consumidores que, como trabalhadores, serão cidadãos.
Acontece que não haverá produção, consequentemente, nem emprego, nem consumo, com, ainda,
as maiores taxas de juros do planeta, onde a ciranda
ﬁnanceira ganha de goleada da produção.
Como bem disse o nosso Vice-Presidente:
O Brasil está crescendo, saiu da crise,
está forte. E, isso, apesar da política monetária. Essa política monetária é... que adjetivo eu
uso... um despropósito. É uma política equivocada, não a econômica, mas a monetária. Mais
de 8% ao mês, em algumas áreas mais de
10%, enquanto o setor produtivo ganha muito
menos. Controlar os juros serve para conter a
demanda, coisa que o Brasil não precisa fazer.
O Brasil precisa estimular o consumo. Mas o
Brasil está crescendo, apesar disso. Mostra
como o Brasil é grande, é um colosso.
Diz José de Alencar.
Eu só posso entender, meu querido Vice-Presidente, que quiseste dizer que o Brasil é forte, apesar
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dos descaminhos da nossa política monetária; dos
interesses que comandam a ciranda ﬁnanceira, em
detrimento da produção. Que o produtor brasileiro é
persistente porque, apesar dos melhores estimulantes
estarem sendo direcionados para a especulação, ainda
assim ele deita a semente, investe na produção, apesar
do esforço despendido e de todos os riscos.
Sobre o Mercosul, temos a mesma opinião. A
Venezuela é um país, e é natural que o Brasil defenda
a ampliação do Mercosul. Como bem disseste, “presidentes passam”, o País ﬁca.
Mas tão ou mais importante de tudo o que o VicePresidente falou na sua entrevista à Folha de S.Paulo
foi a aﬁrmação de que “o Brasil é o país da impunidade”. Como eu tenho repetido esta frase nesta tribuna:
o Brasil é o país da impunidade. “Isso é sério...”, disse
o Sr. José de Alencar. “Isso é sério e precisa mudar.
Não se pune a corrupção. Eu não vejo que isso está
mudando”, disse José Alencar.
Eu também não, meu caro amigo. Aliás, eu acho
pior: a impunidade, no Brasil, está se transformando no
maior de todos os nossos problemas. Pelo mal em si e
pelo que ela irradia, multiplicando a corrupção.
Eu não tenho mais a pretensão de dizer que possamos acabar, de vez, com a corrupção. Existem alguns,
inclusive, que já incluem a propina como parte do custo
do seu produto. Incluem a propina como custo do seu
serviço. Na mesma coluna do salário do trabalhador,
do consumo de energia ou do pagamento de impostos
está a propina, como custo da produção.
Eu ﬁco imaginando, entretanto, o que seria este
País se pelo menos pudéssemos diminuir a nossa corrupção pela metade. Na Previdência, na sonegação,
nas propinas para os diversos escalões, nas licitações,
nos ﬁnanciamentos de campanha, nos mensalões, nas
emendas orçamentárias.
Cada um tem um quantitativo, até porque a corrupção nem sempre deixa rastros numéricos, mas
seria, com certeza, um número de dois, quem sabe
três dígitos, muito mal acompanhado de nove zeros à
direita. Isso, ainda admitindo que pudéssemos conviver
com metade da corrupção de hoje. Metade. A metade
da corrupção debelada, quem sabe daria para dizimar, total e absolutamente, a fome, o analfabetismo
e as ﬁlas da corrupção. Se roubassem pela metade,
se a corrupção fosse pela metade, só com isso, provavelmente resolveríamos os problemas da fome, do
analfabetismo e das ﬁlas dos hospitais.
Para reduzir a fome, teríamos que produzir mais.
Produzindo mais, geraríamos mais empregos. Gerando
mais empregos, teríamos mais renda. Sem fome, com
emprego e renda, mais cidadania.
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Erradicando o analfabetismo, estaríamos construindo o País do presente e do futuro. É inconcebível
que ainda tenhamos tantos milhões de brasileiros verdadeiros autistas de sua realidade. Muitos nem existem oﬁcialmente. Nascem, vivem e morrem sem nunca
terem existido oﬁcialmente. Nunca tiveram certidão de
nascimento, carteira de identidade e atestado de óbito.
Quem sabe, então, autistas sejamos todos nós.
Erradicar as ﬁlas dos hospitais signiﬁca acabar
com a dor, a dor física e a dor da alma. A realidade dos
hospitais brasileiros mais se parece com os cenários
de guerra. A falta de tudo, do médico ao remédio, faz
da doença uma loteria, uma espécie de roleta que deﬁne quem pode viver e quem deve morrer.
A metade da corrupção também poderia propiciar
maior incentivo aos produtores brasileiros, no campo e
na cidade. Não como uma dádiva nem como um instrumento novo e alternativo para a corrupção. Recursos,
mais uma vez, para produzir, gerar empregos e gerar
renda. Para construir a verdadeira cidadania.
O Vice-Presidente José Alencar disse que o Presidente Lula sabe das suas opiniões, porque ele “fala
isso nas reuniões internas”. Ainda bem, porque o Presidente sempre diz que, nessa matéria, “não sabe
nada”. Mas o Presidente sabe, e tanto sabe que, ao
invés de apoiar instituições que coíbem a corrupção,
quer inibir as suas atuações. Se quer inibir é porque,
pelo menos, tem notícia dos fatos.
Triste ironia! Na mesma edição do jornal em que
o Vice-Presidente diz que o Brasil é o País da impunidade, há a notícia de que um projeto do Executivo
prevê menos poder para uma instituição que combate
a impunidade e a corrupção.
O Vice-Presidente, na página 16. O Presidente, na
página 2. Do mesmo caderno! O Caderno “Brasil”!
Mas a coerência do Vice-Presidente José Alencar também está na página 2. Está escrito: “Na última
semana, o Vice-Presidente José Alencar saiu em defesa do TCU e criticou as tentativas de enfraquecer o
órgão. ‘A trajetória centenária dessa Casa comprova
que ela sempre esteve vinculada ao conceito de transparência’, disse José Alencar”.
Ora, pelo menos dessa vez, o Presidente Lula
sabe. Mais: sabe através do seu Vice-Presidente. Sabe
da ciranda ﬁnanceira. Sabe da corrupção. Sabe que
somos um País da impunidade. Sabe, mas marcha
na contramão.
Agora, quer que o Tribunal de Contas da União
atue apenas depois da obra acabada! É fantástico!
O Tribunal de Contas da União vai atuar, vai ﬁscalizar, vai ver o que acontece depois da obra acabada!
Como se o País não fosse um paraíso da impunidade!
Como se os que se locupletam com o dinheiro público
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devolvessem o que surrupiaram da Nação. Como se
existisse caso de alguém que roubou, aplicou e devolveu depois.
Pela Constituição brasileira, o Tribunal de Contas
da União é um órgão auxiliar do Legislativo.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal
de Contas da União.
Entre outras atribuições constitucionais do Tribunal de Contas estão a apreciação das contas do
Presidente da República e
Art. 71 (...)
(...)
II – julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário público.”
Ora, além de marchar na contramão das investigações sobre a corrupção com o dinheiro público e o
combate à impunidade, o Presidente Lula tenta solapar a nossa função constitucional de legislar. É triste,
mas é verdade.
Por isso que eu peço, encarecidamente, ao meu
irmão, companheiro Vice-Presidente José Alencar:
continue falando; fale com o Presidente; continue falando.
E é por isso que peço, fervorosamente, a Deus
Todo-Poderoso longa vida a José de Alencar. Que isso
que os médicos estão anunciando, que, surpreendentemente estão dando certo a nova característica técnica
lá nos Estados Unidos, aqui mesmo, nos nossos hospitais, os tumores estão regredindo no seu tamanho; e
José de Alencar fala, fala até em voltar para esta Casa,
meu querido amigo e meu querido Senador Cristovam;
disse ele que gostaria de voltar para esta Casa.
Agora, uma questão que não abordei, quando
lhe perguntaram, querendo saber o que ele fez mais
para ajudar o Presidente Lula: Qual é a missão do
Vice-Presidente? A resposta foi essa:
“A missão do Vice-Presidente é não atrapalhar o
Presidente”. E é verdade, e é o que ele tem feito. Ele
esteve na Presidência da República quase que o dobro
de tempo que o Jânio Quadros esteve, quase o dobro
do tempo, e com a maior dignidade, com a maior respeitabilidade, com a maior credibilidade, vem agindo.
Essa reportagem de página inteira vou aﬁxar na
entrada do meu Gabinete no Senado e vou distribuí-la
aos meus amigos pelo Brasil inteiro. É emocionante!
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Um homem de 77 anos, milionário, um homem que
nasceu do nada, nasceu pobre, pobre, pobre, foi para
Belo Horizonte trabalhar como comerciário numa instituição e, do nada, cresceu e chegou à potência. Hoje,
na Vice-Presidência da República, um ano Presidente,
tem essa grandeza de espírito.
Não sei, Sr. Presidente, sou um homem muito
fraco para dor. Ter os cânceres que ele teve, ter os
retrocessos que ele teve esses anos todos e ter a
grandeza que ele tem: grandeza de espírito, grandeza
de bondade, e a lucidez de olhar o seu País. Ele tem
razão quando fala que a impunidade é muito triste e
que tem que acabar. Ele tem razão quando diz que o
valor está no trabalho que produz riqueza.
Que bom seria que o Presidente Lula ouvisse mais
o seu Vice-Presidente! Tanta gente importante... Está
ali o Cristovam, grande Ministro da Educação! Está lá
o Frei Betto: para mim, os seus artigos eu os leio com
emoção, leio, releio, sublinho e mando para vários lugares, porque ele tem uma lição de vida.
E olha que eu falo, e falo assim com o Lula porque, com toda sinceridade, no meu balanço pessoal,
ele é altamente favorável ao lado positivo do Presidente
Lula para o nosso País. Eu não posso fugir dessa realidade. Seria ridículo da minha parte se não visse o
que é o Brasil hoje com o Lula, a diferença do Brasil de
hoje com o Lula e de oito anos atrás com o Presidente
anterior; a sua preocupação com o Bolsa Família, a
sua preocupação com o crescimento, a sua visão internacional de mundo. Está ele agora como a grande
vedete quando a China e os Estados Unidos lançam o
bloco dos dois – dois sujos. Os dois não aceitam uma
melhoria nas condições da natureza.
Ele desaﬁa os dois, e os dois que lançaram uma
nota em Pequim dizendo que nada sairia na reunião
do ﬁm do ano sobre a questão mundial do meio ambiente voltaram atrás. Disseram que não é bem assim,
que alguma coisa poderá sair.
E Lula atacou de novo, com muita dureza e com
muita correção. Se nós, Brasil – e viva a Marina! –,
estamos apresentando uma proposta concreta sobre
a Amazônia, de diminuição enorme de desmatamento
da Amazônia, posição positiva, correta, os mais ricos e
os que mais poluem podem tomar uma posição.
Eu acho que o Lula tem muita coisa positiva. Não
sou daqueles, por amor de Deus, que vêem apenas o
lado negativo. Não! Acho que essa de o Lula não aceitar o terceiro mandato... Um Deputado do seu Partido
entrou com a emenda e já tinha um bolo de Governadores e de Prefeitos correndo atrás, ele mandou dizer
que não aceitava, quando no mundo aí, por tudo o que
é canto, gente falando em reeleição. Então, é positivo.
Ele tem coisas boas, muitas coisas boas.
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Mas eu não consigo entender é nesta questão,
na questão da dignidade, da seriedade, da ética, da
maneira de ver as coisas, de ver o lado social e humano da sociedade. Parece que ele tem uma orientação
completamente diferente. Ele tem um “o ﬁm justiﬁca
os meios”, que não se acaba mais. Como aconteceu
aqui quando o Congresso podia ter tomado providências para reformar, para modiﬁcar as coisas profundamente erradas que estavam e estão, essa não foi a
sua preocupação.
Quando ele disse que, se Jesus estivesse aqui
e fosse organizar o governo, tinha de botar Judas no
Governo. Esse é um conceito que ele, na sua pureza,
na sua ingenuidade e, perdoe-me, no seu primitivismo.
Embora Presidente da República, com grandes qualidades, ele expressou o que pensa.
É isso que ele acha. Ele é o Presidente da República, ele quer fazer um bom governo, ele tem que
acertar. Vale a pena fazer um acordo com Judas e botar Judas no Governo.
Esse é o seu pensamento. Custa-me crer, mas
essa é uma realidade. Se pararmos para reﬂetir, é um
conceito que precisa ser analisado.
Professor Cristovam, ontem fui para casa e, depois, vi novamente o aparte de V. Exª, e ﬁquei emocionado de novo.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Muito
obrigado, Senador.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
falando, conversando, usando o telefone... Eu até estava pensando: “O Cristovam não está ouvindo o que
eu estou falando”. De repente, ele dá um aparte e
põe ali, “pá”, exatamente o conceito de tudo o que eu
queria dizer.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu quero agradecer ao senhor a possibilidade de estar aqui
esse debate. Em primeiro lugar, quero tocar no caso
do Tribunal de Contas. É óbvio que me preocupa muito o Presidente começar a querer mudar o Tribunal de
Contas, sobretudo com essa coisa esquisita de avaliar depois de as obras estarem prontas. Mas há uma
coisa, Senador Pedro Simon, que me preocupa mais.
Quando se toca em um tribunal, não se para só nesse tribunal. Quando um poder, dos três – Legislativo,
Executivo –, começa a perceber o poder de mexer no
tribunal que o ﬁscaliza, não tenha dúvida: depois virão
outros tribunais. O segundo, provavelmente, seria o
tribunal eleitoral; depois, os tribunais de Justiça e, depois, o Supremo Tribunal, com o STJ no meio. Esta é
uma preocupação: não se toca impunemente em um só
tribunal. É o primeiro passo de um longo caminho em
direção ao autoritarismo do Poder Executivo. Segundo, eu gostaria de falar sobre a sua homenagem, não
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apenas a uma entrevista, mas a essa ﬁgura exemplar
que é o nosso Vice-Presidente. Tenho a impressão de
que, nessa geração nossa, poucos vão ter uma biograﬁa igual à do José Alencar. Ele não é apenas uma
ﬁgura ímpar na maneira de fazer política – na discrição,
quando é preciso, e na ﬁrmeza, quando é preciso –,
mas ele é uma ﬁgura ímpar na força pessoal, na força de dentro, naquilo que a gente tem de mais difícil,
que é a força física, quando a saúde está abalada. Eu
nunca vi uma pessoa com a resistência, com a ﬁrmeza
e com a tranquilidade com que enfrenta uma doença
grave. Eu não me lembro de qualquer outro exemplo.
Nós tivemos aqui o nosso querido amigo Darcy Ribeiro.
Ele enfrentava bem a doença, mas ele enfrentava no
Poder Legislativo; não era no dia a dia e não chegou a
ter essa duração, com todos esses momentos em que
as pessoas acham que estava terminando seus dias.
E ele sai do hospital otimista, corajoso, dando graças
a Deus, dizendo que vai continuar o seu trabalho, que
tudo depende de Deus, mas que ele vai continuar na
luta, e sem perder o humor. E o terceiro ponto do seu
discurso: eu acho que a gente deveria fazer um debate aqui, entre nós, só sobre a ﬁgura Lula, porque eu
creio que tanto o senhor como eu temos uma característica: temos um profundo respeito pelo Presidente
– eu tenho, e o senhor tem –, sua história e sua competência, mas, ao mesmo tempo, não somos balançacabeça para ele, de ﬁcar apenas bajulando-o, como
muitos. Nós fazemos as críticas, de que, aparentemente, ele não gosta. É a sensação que eu tenho. Pode
ser que seja um defeito ou seja mais uma qualidade
dele, mas nós temos em comum que respeitamos o
Presidente. Mais: admiramos o Presidente, mas não
nos curvamos para tratá-lo como Deus, como rei. Reconhecemos suas falhas. E, aí, acho que hoje dá para
a gente perceber que ele virou, sem dúvida alguma,
um grande estadista internacional, mas, no Brasil, não
passa de um político nacional. Ele não conseguiu dar
o salto para o estadismo dentro do Brasil. Dentro do
Brasil, ele é um imenso, grande, maravilhoso político,
mas não estadista. Estadista é o que olha 10, 15, 20
anos na frente.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Repare
que o mais difícil foi ser o internacional que ele fez.
Era mais fácil fazer aqui do que lá fora. Lá fora, que
era quase impossível...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Que é
quase impossível, ele faz.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...ele
está fazendo.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Mas tem
uma diferença: é que, lá fora, ele pode falar pensando
o longo prazo; aqui, ele pensa a próxima eleição. Tal-
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vez isso seja o limitador... São duas coisas vinculadas.
Duas coisas limitam o Presidente Lula de ser o grande
estadista do século, além de ser o maior político, talvez,
do século no Brasil. São duas coisas: eleição e popularidade. O estadista em alguns momentos tem de pensar
menos na popularidade e mais no enfrentamento de
uma proposta de longo prazo. Se, em 1940, Winston
Churchill tivesse seguido as pesquisas de opinião na
Inglaterra, ele teria feito as pazes com Hitler. A opinião
pública queria a paz: “Deixa a França, deixa a Polônia
lá para os alemães, e vamos ﬁcar com a nossa ilha
protegida aqui em vez de fazer uma guerra”. Ele pensou e disse: “se a gente ﬁzer a paz agora, depois ele
invade a gente”. E vendeu aquele famoso discurso do
“sangue, suor e lágrimas”, que alguns dizem que tinha
também a palavra trabalho. Vendeu o que nenhum político faz. Político não propõe suor, político não propõe
lágrimas; o político propõe benesses. É o estadista que
é capaz de propor o suor e a lágrima e dizer ao seu
povo: “Nós vamos ter que passar anos e anos de luta.
Muitos vão morrer, mas o país está acima de cada um
de nós”. Isso está faltando ao nosso Presidente. Mas
felizmente, pelo menos, ele pode fazer isso lá fora. E aí
eu queria sugerir que ele não fosse para Copenhague
como simples Presidente do Brasil, mas, sim, como um
grande estadista do mundo. Não vou dizer o estadista.
Não, aí seria uma arrogância de brasileiro, seria uma
bajulação, mas um dos líderes, sim, dá para dizer. E
mais: um dos líderes importantes do mundo, não apenas um dos líderes – nem o líder, nem apenas um. Ele
pode ir lá e falar, não pensando em nós aqui, em 200
milhões; não pensando no que vai acontecer com a
produção de soja nem se a produção de automóveis
vai ter de diminuir ou não para manter o meio ambiente,
mas pensando numa alternativa, num socialismo novo
– ou num outro nome, eu chamo de educacionismo –,
mas falar pensando nos seis bilhões de seres humanos que hoje estão em busca de uma alternativa, que
sabem que esse crescimento econômico leva ao desastre. É preciso um outro tipo de riqueza; não é nem
mesmo outro tipo de crescimento, mas outro tipo de
riqueza. Não é mais a riqueza do automóvel privado,
mas a do transporte público. Não é nem mais a riqueza
do consumo material, mas a do consumo intelectual,
cultural, espiritual. Trata-se de redeﬁnir o conceito de
riqueza. Ele, indicado pelos brasileiros, tem de levar
esse projeto para Copenhague, mas tem de falar para
o mundo inteiro. Estamos precisando disso. Ele tem
as condições, e o Brasil tem condições também para
dar a ele. O Presidente de qualquer país poderia falar
isso, mas não teria a mesma repercussão. Se fosse o
Presidente de um país grande, poderia ter repercussão, mas não teria o mesmo respeito. O Brasil está no
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meio, tem todos os recursos, tem todos os problemas.
Nós temos condições de sermos respeitados porque
não somos dos grandes, que estão provocando os
maiores desastres, mas, ao mesmo tempo, somos admirados porque fazemos parte dos que já provocam o
desastre por sermos uma potência econômica. Seria
bom que o Presidente tivesse acesso a essas nossas
conversas de ﬁm de tarde, porque não somos bajuladores, mas somos admiradores dele. Ele perceberia
que a gente está dizendo que, às vezes, ele é maior
do que parece; mas, quando não usa isso, ele parece
menor do que realmente é, quando ﬁca com essa idéia
de se juntar a Judas, como ele diz. E ele esqueceu,
naquela fala dele, de dizer que Judas sempre ganha
no Brasil. Na Abolição da Escravatura, nós juntamos
os escravocratas com os abolicionistas, mas ganharam os escravocratas, porque não deram terra e não
deram escola, só disseram que os poucos, que estavam morrendo, iam ser libertados porque já tinha havido a Lei do Ventre Livre, e a escravatura iria acabar
de qualquer jeito. Na República, ﬁzemos aliança e, na
Independência, ainda mais: ﬁzemos uma aliança tão
grande na Independência que os independentistas escolheram o ﬁlho do Rei da metrópole para ser o nosso
Imperador. Os outros países todos escolheram Presidentes da República; nenhum deles fez acordo com
a Espanha, ﬁzeram guerra com a Espanha. O Brasil
não faz guerra e se orgulha disso, mas é o preço que
a gente paga para ﬁcar sempre conciliando. Então, o
Presidente Lula poderia radicalizar essa ideia de ser
um estadista internacional e dizer: “Eu já estou terminando o meu mandato, eu já tenho popularidade no
Brasil, não vou mais ﬁcar preocupado se a produção
de automóveis vai aumentar ou diminuir, não vou me
preocupar se a produção de soja vai aumentar ou diminuir. Eu vou falar que é preciso um novo modelo de
desenvolvimento para o mundo inteiro”. Aí sim, ele
ganharia as páginas da história. Eu espero que ele
faça isso, até porque ele tem sensibilidade para isso,
como demonstrou ao enfrentar o Obama e o Primeiro
Ministro Hu. Ele demonstrou que tem essa sensibilidade. Vai ver que ele fará isso e, aí, nós dois devemos
vir aqui aplaudi-lo, mas, se ele não o ﬁzer, viremos nós
dois para criticá-lo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O aparte
de V. Exª honra o meu pronunciamento. Eu praticamente encerro com seu aparte, porque só atrapalharia se
falasse mais.
A fala de V. Exª sobre Darcy Ribeiro será o post
scriptum do meu pronunciamento.
Realmente, V. Exª lembrou bem. Darcy Ribeiro
foi uma criatura emocionante. Esteve aqui com a gente. Quando nós fomos visitá-lo, a imprensa publicou
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que ele fugiu da UTI. Fugiu da UTI! Morre, não morre,
combinou com o motorista e fugiu da UTI. Foi para
uma casa que ele tinha numa beira de praia lá no ﬁm
do mundo, botou uma rede e levou não sei quantos
meses escrevendo o livro mais fantástico dele, O Povo
Brasileiro. Escreveu depois fugir da UTI, morrendo aos
poucos na beira da praia. Quando lhe perguntaram:
“Mas o que é isso? Você fugir da UTI? Um homem
inteligente, competente como você fazer uma coisa
dessa? Mas como é que você fugiu da UTI?” Disse
ele: “Mas como é que eu não vou fugir? Aquele médico
não entendia nada. Há dez anos, eu tive um câncer no
pulmão e retirei um pulmão, e ele me diz que eu tenho
pneumonia dupla? Ele não entende nada.” Fugiu e durou tempo suﬁciente para fazer um livro espetacular,
O Povo Brasileiro.
Muito obrigado pelo aparte.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PEDRO SIMON.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores,
Uma das melhores notícias destes últimos dias
está nas páginas da Folha de S.Paulo do dia 9 de
novembro: a evolução positiva do tratamento do VicePresidente José Alencar contra o câncer.
Ele próprio diz, ali, que “o câncer do José Alencar
não interessa a ninguém, a não ser a ele, à família,
aos amigos. Mas, a doença do Vice-Presidente, essa
sim, interessa, é pública”.
Eu me incluo nesta corrente de orações. Sei que
é petulância minha, mas eu tenho tentado convencer a
Deus da importância da permanência do José Alencar
entre nós, por muitos anos ainda, como ser humano e
como homem público.
Como ser humano, principalmente nestes tempos em que estamos perdendo o verdadeiro sentido
de humanidade, entendida como natureza humana,
como gênero humano e, principalmente, como benevolência, clemência, compaixão. Como bondade e
solidariedade. Como valor.
Ele diz, também, que tem recebido milhares de
manifestações, do Brasil inteiro, através de “cartas,
mensagens, remédios, ervas”.
Eu tenho certeza, meu caro José Alencar, que,
além da ciência que lhe assiste, isso tudo é fruto das
orações, dessas mensagens que lhe chegam à alma,
e que lhe dão forças para enfrentar esse mal, e lhe
reproduzem a fé.
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É esta fé que está movendo esta montanha que,
até mesmo para a ciência, tem se mostrado quase que
intransponível.
Como homem público, principalmente nestes
tempos de descaminhos na política, de apropriação
indébita do que é, essencialmente, coletivo.
Então, meu caro amigo, irmão e companheiro
José Alencar: você continua sendo, para o Brasil, uma
referência. Um espelho para as novas gerações. Não
mais para o país do futuro, mas para o Brasil de hoje.
Porque é o Brasil de hoje que precisa da sua presença marcante em todos os bons sentidos. Como ser
humano e como homem público.
Você manifesta o desejo de voltar ao Senado.
Bem-vindo, desde já!
Nem preciso dizer o quanto o Senado destes
nossos tempos precisa de homens com a sua rigidez
de caráter e de bons princípios.
A leitura desta sua entrevista à Folha de S.Paulo
deveria ser obrigatória por todos nós. Uma lição de
vida e de política. Uma lição a ser aprendida. Uma lição que já vem sendo cobrada, desde muito tempo,
pelo povo brasileiro.
Nesta entrevista, você toca em questões essenciais para o nosso País. Em primeiro lugar, repito, a sua
força de vontade para continuar trabalhando pelo povo
brasileiro. Pelo coletivo, e não pelo individual.
Bela a sua citação de Santo Agostinho: “O homem
deve viver preparado para morrer a qualquer instante
e proceder como se não fosse morrer nunca”.
Outra questão é o mercado interno. O Brasil é
uma síntese de tudo o que acontece no mundo. Aliás,
temos aqui todos os mundos.
O mundo da opulência e o mundo da miséria. O
mundo da mais alta tecnologia do século 21 e o mundo
que mais se aproxima da realidade do século 19.
O mundo dos incluídos e o mundo dos excluídos.
Então, podemos ser, verdadeiramente, um espelho para todo universo. Assim como, em escala global,
temos que incluir todos aqueles que se encontram
à margem do que poderíamos chamar de “básico”,
também no Brasil temos um imenso mercado ainda
a ser saciado.
São brasileiros trabalhadores que querem produzir. São brasileiros consumidores que querem adquirir. Consumidores que, como trabalhadores, serão
cidadãos.
Acontece que não haverá produção, consequentemente nem emprego nem consumo, com, ainda, as
maiores taxas de juros do planeta. Onde a ciranda ﬁnanceira ganha de goleada da produção.
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Como bem disse o nosso Vice-Presidente, “o
Brasil está crescendo, saiu da crise, está forte. E, isso,
apesar da política monetária. Essa política monetária
é... que adjetivo eu uso... um despropósito. É uma política equivocada, não a econômica, mas a monetária.
Mais de 8% ao mês, em algumas áreas mais de 10%,
enquanto o setor produtivo ganha muito menos. Controlar os juros serve para conter a demanda, coisa que
o Brasil não precisa fazer. O Brasil precisa estimular o
consumo. Mas o Brasil está crescendo, apesar disso.
Mostra como o Brasil é grande, é um colosso”.
Eu só posso entender, meu caro José Alencar,
que quiseste dizer que o Brasil é forte, apesar dos descaminhos da nossa política monetária. Dos interesses
que comandam a ciranda ﬁnanceira, em detrimento
da produção. Que o produtor brasileiro é persistente,
porque, apesar dos melhores estimulantes estarem
sendo direcionados para a especulação, ainda assim
ele deita a semente, investe na produção, apesar do
esforço despendido e de todos os riscos.
Sobre o Mercosul, temos a mesma opinião. A
Venezuela é um país e é natural que o Brasil defenda
a ampliação do Mercosul. Como bem disseste, “presidentes passam”.
Mas, tão ou mais importante, de tudo o que o
Vice-Presidente falou, na sua entrevista à Folha foi a
aﬁrmação de que “o Brasil é o país da impunidade”.
“Isso é sério e precisa mudar. Não se pune a corrupção.
Eu não vejo que isso está mudando”, ele disse.
Eu também não, meu caro amigo e companheiro José Alencar. Aliás, eu acho pior: a impunidade,
no Brasil, está se transformando no maior de todos
os nossos problemas. Pelo mal em si, e pelo que ela
irradia, multiplicando a corrupção.
Eu não tenho mais a pretensão de dizer que
possamos acabar, de vez, com a corrupção. Existem
alguns, inclusive, que já incluem a propina como parte
do custo do seu produto ou do seu serviço. Na mesma coluna do salário do trabalhador, do consumo de
energia, ou do pagamento dos impostos.
Eu ﬁco imaginando, entretanto, o que seria este
País se, pelo menos, pudéssemos diminuir a nossa
corrupção pela metade. Na Previdência, na sonegação,
nas propinas para os diversos escalões, nas licitações,
nos ﬁnanciamentos de campanha, nos mensalões, nas
emendas orçamentárias.
Cada um tem um quantitativo, até porque a corrupção nem sempre deixa rastros numéricos, mas
seria, com certeza, um número de dois, quem sabe
três, dígitos, muito mal acompanhado de nove zeros
à direita.
Isso, ainda admitindo que pudéssemos conviver
com a metade da corrupção de hoje.
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A metade da corrupção debelada, quem sabe
daria para dizimar, total e absolutamente, a fome, o
analfabetismo e as ﬁlas dos hospitais.
Para reduzir a fome, teríamos que produzir mais.
Produzindo mais, geraríamos mais empregos. Gerando empregos, mais renda. Sem fome, com emprego e
renda, mais cidadania.
Erradicando o analfabetismo, estaríamos construindo o País do presente e do futuro. É inconcebível que ainda tenhamos tantos milhões de brasileiros
verdadeiros autistas de sua realidade. Muitos nem
existem, oﬁcialmente. Nascem e morrem sem terem
existido, oﬁcialmente.
Quem sabe, então, autistas sejamos todos nós.
Erradicar as ﬁlas dos hospitais signiﬁca acabar
com a dor. A dor física e a dor de alma. A realidade
dos hospitais brasileiros mais se parece com os cenários de guerra. A falta de tudo, do médico ao remédio,
faz da doença uma loteria, uma espécie de roleta que
deﬁne quem pode viver e quem deve morrer.
A metade da corrupção também poderia propiciar maior incentivo aos produtores brasileiros, no
campo e na cidade. Não como uma dádiva, nem
como um instrumento novo e alternativo para corrupção. Recursos, mais uma vez, para produzir, gerar empregos e renda. Para construir a verdadeira
cidadania.
O vice-presidente disse que o Presidente sabe
das suas opiniões, porque ele “fala isso nas reuniões
internas”. Ainda bem, porque o Presidente sempre diz
que, nesta matéria, “não sabe de nada”.
Mas, o Presidente sabe, e tanto que sabe, que,
ao invés de apoiar instituições que coíbem a corrupção,
quer inibir as suas atuações. Se quer inibir é porque,
pelo menos, tem notícia dos fatos.
Triste ironia! Na mesma edição do jornal em que
o vice-presidente diz que o Brasil é o País da impunidade, há a notícia de que um projeto do Executivo
prevê menos poder para uma instituição que combate a corrupção.
O vice-presidente, na página 16. O presidente, na
página 2. Do mesmo caderno! O caderno “Brasil”!
Mas, a coerência do vice-presidente José Alencar também está na página 2! Está escrito: “na última
semana, o vice-presidente José Alencar saiu em defesa do TCU e criticou as tentativas de enfraquecer
o órgão. ‘A trajetória centenária dessa Casa comprova que ela sempre esteve vinculada ao conceito de
transparência’, disse Alencar”.
Ora, pelo menos desta vez, o presidente sabe.
Mais: sabe através do seu vice- presidente.
Sabe da ciranda ﬁnanceira. Sabe da corrupção.
Sabe que somos um país da impunidade.
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Sabe, mas marcha na contramão.
Agora, quer que o TCU atue, apenas, depois da
obra acabada! Como se o país não fosse um paraíso
da impunidade! Como se os que se locupletam com
dinheiro público devolvessem o que surrupiaram da
nação.
Pela Constituição brasileira, o TCU é um órgão
auxiliar do Legislativo. Artigo 71: “O controle externo,
a cargo do Congresso Nacional, será exercido com
o auxílio do Tribunal de Contas da União”.
Entre outras atribuições constitucionais do TCU
estão a apreciação das contas do Presidente da República e “julgar as contas dos administradores e
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta, incluídas
as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelo poder público federal, e as contas daqueles que
derem causa a perda, extravio ou irregularidade de
que resulte prejuízo ao erário público”.
Ora, além de marchar na contramão das investigações sobre a corrupção com o dinheiro público e
do combate à impunidade, o Executivo, mais uma vez,
tenta solapar a nossa função constitucional de legislar
e de “ﬁscalizar e controlar, ..., os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta”.
Já não chega a edição desatinada de medidas
provisórias! Já não chega o controle das rédeas do
Congresso, através da distribuição de cargos e da liberação dos recursos das emendas orçamentárias! A
quem interessa um Congresso omisso e submisso?
Exatamente àqueles que insistem em fazer da coisa
pública um negócio particular!
É por isso que eu peço, encarecidamente, ao
meu amigo, irmão e companheiro vice-presidente
José Alencar: continue falando!
É por isso que eu peço, fervorosamente, a Deus
Todo-Poderoso: longa vida ao meu amigo, irmão e
companheiro José Alencar!
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Este é o Pedro Simon, que faz um análise da política
atual.
Eu diria o seguinte, Professor Cristovam, já que
o Presidente Luiz Inácio vai à Dinamarca, a Copenhague, e o Pedro Simon, inspirado em José Alencar, disse que a impunidade é o grande mal do Brasil, lembro
o nosso Ulysses Guimarães, que está encantado no
mar, que já dizia que a corrupção é o cupim que corrói a democracia, e Shakespeare, antes de todos eles,
que disse em Rei Lear: “Há algo de podre no reino da
Dinamarca” – era a corrupção. “É melhor ser um mendigo em Nápoles do que rei da Dinamarca”. O povo
dinamarquês soube combater a corrupção, e agora nos
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reuniremos todos em Copenhague para melhorarmos
a natureza do mundo.
Que o nosso Presidente Luiz Inácio reﬂita sobre
o que disse Shakespeare no passado e reﬂita sobre
a Dinamarca, que se reconstruiu, se engrandeceu e,
hoje, é o ícone da recuperação da natureza. Mas eles
combateram a podridão da corrupção, que ele não
soube combater aqui no Brasil.
Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia.
Antes de ela chegar, com sua beleza, à tribuna,
vou ler o expediente.
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.533, DE 2009
Ofício nº 77/2009/CMA
Brasília, 10 de novembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, aprovou em 15 de
setembro do corrente, o Requerimento nº 72, de 2009CMA, de autoria dos Senadores Flexa Ribeiro, Fátima
Cleide e Cícero Lucena, conforme cópia em anexo,
com o objetivo de representar esta Comissão na 15ª
Conferência das Partes sobre o Clima, COP-15, que
será realizada no período de 7 a 18 de dezembro de
2009, na cidade de Copenhagen, Dinamarca.
Diante do exposto, e tendo em vista a importância
da realização dessa missão, requeiro autorização para
a realização da viagem e as necessárias providências
para o pagamento de diárias em favor dos participantes da delegação: Senadora Fátima Cleide e Senador
Flexa Ribeiro. – Senador Renato Casagrande, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
REQUERIMENTO Nº 72, DE 2009-CMA
Requeiro, nos termos regimentais, que seja designada uma comissão para representar a Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle na 15ª Conferência das Partes sobre o
Clima COP-15, que será realizada no período de 7 a
18 de dezembro de 2009, na cidade de Copenhague,
Dinamarca.
Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. –
Senadora Fátima Cleide – Senador Flexa Ribeiro –
Senador Cícero Lucena.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, nos termos do
§4º do art. 40 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência designa o Senador Inácio Arruda para
integrar a comissão temporária externa, criada pela
aprovação do Requerimento nº 1.520, de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senadora Lúcia Vânia, V. Exª poderá usar a tribuna
pelo tempo que achar conveniente.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no próximo
dia 20 estaremos comemorando o Dia da Consciência Negra, data que assinala, também, o aniversário
da morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi,
em 1695.
Zumbi, sem dúvida alguma, transformou-se em
um grande símbolo da luta pela liberdade e da resistência negra ao escravismo.
Para o historiador Flávio Gomes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a escolha do dia 20 de
novembro foi muito mais que uma oposição ao dia 13
de maio, que reverencia a Lei Áurea:
(...) os movimentos sociais escolheram
essa data para mostrar o quanto o País está
marcado por diferenças e discriminação raciais. Foi também uma luta pela visibilidade
do problema. Isso não é pouca coisa, pois o
tema do racismo sempre foi negado, dentro e
fora do Brasil. Como se não existisse.
Aproveito a oportunidade, entretanto, para tecer
considerações sobre o debate existente na sociedade brasileira em torno do binômio raça e classe, que
coloca no centro da discussão a questão do racismo
e da desigualdade social.
Apesar do propalado mito da democracia racial
brasileira, existe, subterraneamente, um racismo no
Brasil que exclui os afro-brasileiros da sociedade inclusiva do direito a ter direitos, relegados que são a
uma cidadania de segunda classe.
A crença de que não existe problema racial no
Brasil, somada à atitude de autobranqueamento da própria população negra brasileira, disfarça os antagonismos raciais, desmobiliza a comunidade afro-brasileira
e leve o poder público a tratar com descaso a questão.
Ou quanto trata, o faz de forma equivocada.
A importância do tema é realçada pelas conclusões da III Conferência Mundial contra o Racismo, a
Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Co-
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nexas de Intolerância, realizada há oito anos, no ﬁnal
de 2001, em Durban, na África do Sul.
O objetivo da reunião foi, exatamente, a elaboração de recomendações de políticas públicas para a
erradicação de práticas discriminatórias e a promoção e valorização das populações discriminadas do
mundo.
O critério cor tem sido adotado pelo IBGE nos
censos demográﬁcos em nosso País como um dos
critérios de classiﬁcação da população. Negros e pardos são, no Brasil, de acordo com o censo, cerca de
50% da população, totalizando mais de 70 milhões
de pessoas. Por conseguinte, o Brasil possui a maior
população negra fora da África, e a segunda maior
população negra do mundo.
Olhando para a situação real do negro na sociedade brasileira, todos os dados socioeconômicos que
venhamos a analisar constatam um alto grau de desigualdade entre brancos e negros no País.
Levando-se em consideração a população economicamente ativa, os brancos têm uma média salarial
de cinco salários mínimos contra dois salários para a
população negra.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
(PNAD) mostra que a população branca tem mantido
uma média de dois anos a mais de escolaridade do
que a população negra nos últimos 50 anos.
Nenhum outro fator, que não a utilização de critérios discriminatórios, baseados na cor dos indivíduos,
pode explicar os indicadores sistematicamente desfavoráveis à população negra, seja qual for o aspecto
considerado.
Mesmo diante desse quadro desolador, o legislador brasileiro tem, historicamente, usado apenas a lei
penal para resolver o problema da discriminação racial,
que tem profundas raízes socioeconômicas.
Todos sabemos que a exclusão social, de um
modo geral, caracteriza-se por afastar o indivíduo do
meio social em que vive. Pode estar relacionada a vários fatores, sejam eles políticos, econômicos, religiosos, entre outros.
O preconceito racial é uma forma de exclusão
social bastante comum no mundo. Porém, se não observarmos as condições histórico-sociais, ﬁca difícil
entender por que o Brasil, embora seja um País com
população em sua maioria negra ou afrodescendentes, tem, na prática, um disfarçado racismo nas suas
relações socioeconômicas.
Os nossos antecedentes históricos são a prova
de que o negro sempre foi discriminado em todos os
aspectos. Não tinham, por exemplo, direito à escola
e, até a Lei do Ventre Livre ser decretada, não tinham
direito nem sobre seus ﬁlhos, pois esses, na hora do
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nascimento, eram considerados propriedades dos
senhores, como eram chamados os homens de pele
branca que tinham condições ﬁnanceiras de manter sob
seu poder vários escravos. E quanto maior a quantidade maior seria o seu prestígio na sociedade.
Portanto, o que observamos hoje é uma extensão do processo histórico, mantendo-se a desigualdade econômica e social, com o negro em situação
de submissão.
Desde a abolição da escravatura, usaram-se subterfúgios para manter o negro à margem da construção
da cidadania, mascarando e esvaziando a discussão
sobre os malefícios ainda hoje experimentados pela
população de cor.
A produção e a difusão cultural do País reﬂete
também o processo discriminatório. Pesquisa realizada pela Fundação Palmares, em 2006, constata que
apenas 4% da programação das principais emissoras
públicas do País abordam em entrevistas, programas
de auditório e telejornais elementos da cultura negra,
mesmo sendo metade da nossa população declarada
negra ou parda.
Nesse dia da Consciência Negra urge que o poder público não silencie quanto à calamitosa situação
de pobreza a que a esmagadora maioria da população negra encontra-se reduzida após séculos de espoliação.
As chamadas ações aﬁrmativas, também denominadas discriminações positivas ou ações positivas,
têm um papel fundamental, mas são apenas um dos
maiôs que podem ser utilizados como instrumentos
propiciadores de mobilidade social ao afro-brasileiro.
Mesmo assim elas são questionadas, são repudiadas por grande parte da população brasileira. Eu,
pessoalmente, acredito que elas são um fator positivo que estamos redescobrindo neste momento em
nosso País.
O Brasil tem muito a fazer para propiciar ao afrobrasileiro pleno acesso aos direitos humanos fundamentais, sendo imperioso colocar o tema na agenda
de Governo – Federal, Estadual, Municipal, assim
como envolver os movimentos sociais e a sociedade
civil como um todo.
Portanto, esta é a homenagem que faço neste dia
tão importante de resgate da nossa história, de resgate
de uma população que tem colaborado com o desenvolvimento e com o crescimento deste País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essa foi a Senadora Lúcia Vânia, que representa o
PSDB e o Estado de Goiás.
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Senador Cristovam Buarque, V. Exª, o símbolo da
educação, que tem um amor muito grande pela educação, outro dia, chegou aqui, olhou para a Bandeira e imaginou, no seu fértil cérebro, nela colocarmos
“Educação é Progresso”.
Hoje, é o Dia da Bandeira. Então, na Presidência
do Senado, neste instante, relembro e busco nossa
Constituição. Relembro que Ulysses Guimarães, no
dia 5 de outubro de 1988, beijou esta Constituição,
chamou-a de Constituição Cidadã e disse que lhe desobedecer era como rasgar a Bandeira brasileira.
No Capítulo III da Constituição, que trata “Da Nacionalidade”, o art. 13 reza:
Art. 13. A língua portuguesa é o idioma
oﬁcial da República Federativa do Brasil.
§ 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas
e os selos nacionais.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão ter símbolos próprios.
Aí está hoje o dia que consagramos ao símbolo
maior de nossa Pátria: a Bandeira. Esta é a Bandeira,
as cores que aprendemos com nossas professoras.
Diz-se que o verde relembra a mata, a esperança do
nosso povo; o amarelo, o ouro, a riqueza; o azul, o
céu; o branco, a pureza; e esse lema do positivismo,
que lembra o ﬁlósofo Augusto Comte, em cuja escola
implantada no Rio de Janeiro, Lafayette, estudaram
aqueles que ﬁzeram esta Bandeira. E aí está o símbolo: “Ordem e Progresso”.
E queria dizer que, como diz a Constituição do
meu Estado, orgulhoso sou ao lembrar que a bandeira
do meu Estado do Piauí tem as mesmas cores dessa Bandeira. Como piauiense, acho a do Piauí mais
bela ainda.
Aqui temos várias estrelas, uma que representa
o Distrito Federal, e as outras, os nossos Estados. A
do Piauí só tem uma, que signiﬁca a estrela do céu
brasileiro, a estrela Antares, e ela tem também hoje
um escrito, como a Bandeira do Brasil. Poucas bandeiras têm mensagem escrita, e a bandeira do Piauí
tem escrito “13 de março de 1823”, mostrando ao
Brasil que nós fomos o último Estado, cujo povo foi
capaz de, numa primeira batalha sangrenta, garantir
a unidade do País.
Lá nós enfrentamos os portugueses, expulsandoos e tornando-nos nessa Pátria, que deveria ter sido,
por intenção de Dom João VI, dividida em duas: “Filho,
ﬁca com o sul, desenvolvido, e eu ﬁcarei com o norte”.
Seria o país Maranhão. E hoje este País é grande e uno
graças ao 13 de março de 1823, lembrado na nossa
Bandeira. E como meu nome é Francisco, eu lembraria

398

Novembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ao Brasil cristão, eu, que sou do Partido Social Cristão,
que Francisco, meu patrono, andava com uma bandeira
muito atual, e nela estava escrito “Paz e Bem”.
Com a palavra o professor Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu
quero, primeiro, parabenizá-lo por, neste último momento desta sessão, no dia 19 de novembro, lembrar
que hoje é o Dia da Bandeira. Creio que poucos aqui
nos lembramos disso, apesar de que logo cedo houve uma solenidade com crianças na frente do prédio.
E aproveito para dizer que, de fato, a nossa Bandeira
representa o ouro, o céu, as ﬂorestas, mas a gente tem
que se lembrar que essas ﬂorestas estão sendo queimadas, esse ouro foi levado todo para Portugal e que
o nosso céu está coberto de fuligem de um processo
industrial degradador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
não há mais a pureza do branco.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Então, a gente precisa não é mudar a Bandeira, mas
voltar a fazer o céu azul e aproveitar bem esse novo
ouro que está surgindo, que é o pré-sal – e eu espero
que ninguém tente tirar o amarelo do ouro e colocar
o preto do petróleo, mas usar bem dessa vez, e não
como usamos o ouro, apenas para enriquecer a Inglaterra através de Portugal.
E que o verde volte a ser verde no Brasil, parando a degradação de nossas ﬂorestas e replantando o
máximo de árvores possível.
Mas, ﬁnalmente, não quero deixar de falar de um
outro componente da Bandeira, que é o “Educação é
Progresso”, como eu gostaria de sugerir que fosse,
não na Bandeira, mas na cabeça das pessoas. Mas o
que eu queria é que o “Ordem e Progresso” pudesse
ser lido por todo mundo.
Sinto um certo constrangimento quando vejo a
nossa bela Bandeira, sabendo que ela não é entendida
por todos os brasileiros, porque 14 milhões não sabem
ler. Se eles não sabem ler, não conseguem entender
o “Ordem e Progresso”. Se misturarem aquelas letras,
eles vão achar que continua sendo a Bandeira do Brasil.
Se escreverem em inglês, francês, eles vão continuar
achando que é a Bandeira do Brasil.
A gente precisa colocar na cabeça das pessoas
que o progresso com ordem só virá por meio da educação e que essa Bandeira que tem um lema escrito
só se justiﬁca plenamente se alfabetizarmos todos os
brasileiros. Enquanto um único adulto brasileiro não for
alfabetizado, essa Bandeira não está completa.
Então, 120 anos faz hoje que essa Bandeira foi
deﬁnida como a nossa Bandeira. Cento e vinte anos! É
um longo tempo em um País jovem como o nosso. Mas
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em 120 anos, nesse longo tempo, a gente não foi capaz
de fazer com que todos entendessem como ela é.
E mais ainda, Senador Mão Santa: quando essa
Bandeira foi deﬁnida, no dia 19 de novembro de 1889,
65% da população brasileira era de analfabetos, mas
65% eram 6 milhões e meio, porque tínhamos 10 milhões.
Agora, são menos de 13%, 11%, vamos dizer.
Mas esses 11% representam 14 milhões. Ou seja, nós
mais do que dobramos o número de brasileiros que
não entendem, não conhecem, não reconhecem a
sua Bandeira nos 120 anos desde que ela foi deﬁnida
como a nossa Bandeira.
Esse é um desaﬁo que devemos ter para nós, e
o Dia da Bandeira é um bom momento para fazermos
essa reﬂexão. A Bandeira tem que ser de todos. Por
isso, já que não vamos eliminar esse lema, vamos
mantê-lo, façamos, pelo menos, com que todos sejam
capazes de ler o lema que está na Bandeira.
Agradeço ao senhor por ter trazido a Bandeira
para a conclusão dessa solenidade, que hoje deveria
ser encerrada ao som do Hino Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Cristovam, entre os próprios criadores da
Bandeira, houve alguém que disse que teria de haver a
palavra “amor”, porque justamente o lema de Augusto
Comte era “Amor, Família e Pátria”. Mas acharam que
“amor” era meio feminino. Não é. Amor é o que constrói tudo, o amor é que constrói para a eternidade. O
amor é que é o cimento da instituição mais sagrada, a
família. Então, não predominou a ideia, não aceitaram
a palavra “amor”, que traduziria a ﬁlosoﬁa positivista
de Augusto Comte.
Mas quero crer que V. Exª pode persistir no seu
sonho e no seu ideal. Faça uma emenda para colocarmos “educação” e terá o meu voto.
Há mais alguma coisa? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso nº 17, de 2009, interposto no prazo regimental
no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria
da Senadora Maria do Carmo Alves, que altera a Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para prever o exame
criminológico para progressão de regime, livramento
condicional, indulto e comutação de pena.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
É o seguinte o recurso recebido:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 198, de
2007 – Complementar, de autoria do Senador Renato
Casagrande, que acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei
Complementar nº 110, de 2001, estabelecendo prazo
para a extinção de contribuição social.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
Srs. Senadores Papaléo Paes, Alvaro Dias e Flexa Ribeiro enviaram discursos à Mesa, que serão publicados
na forma do disposto no art. 203, combinado com o
inciso I e o §2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna neste momento para fazer
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o registro da matéria “O poder maligno do colesterol”
da revista ISTOÉ, em sua edição nº 2088, do dia 18
de novembro de 2009.
A matéria analisa importantes pesquisas nacionais e internacionais sobre os males do colesterol. Diz
ainda que “a medicina descobre que o vilão do coração também aumenta o risco para doenças como Alzheimer, câncer de próstata e infecções bucais. Mas
já encontra novas maneiras par enfrentá-lo”.
Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Senado Federal, requeiro que a matéria citada seja considerada como parte integrante deste pronunciamento.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o
registro da matéria intitulada, “TCU vê sobrepreço em
obra da Petrobrás”, publicada pelo jornal O Estado de
S. Paulo, em sua edição de 20 de agosto de 2009.
A matéria destaca que o primeiro lote de documentos obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobrás aponta indícios de superfaturamento de, pelo menos, R$121 milhões na obra
da Reﬁnaria Abreu e Lima em Pernambuco e acusa
o presidente da estatal, José Sergio Gabrielli, de sonegar documentos.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Como segundo assunto, Sr. Presidente, quero registrar a matéria intitulada, “Absolvição de Sarney e saída de Marina estremecem o PT”, publicada pelo jornal
O Globo, em sua edição de 20 de agosto de 2009.
A matéria destaca que no mesmo dia em que
ajudou a enterrar as investigações contra o Presidente do Senado José Sarney (PMDB-AP), o PT sofreu
uma baixa importante para 2010: a senadora Marina
Silva (AC), ex-ministra do meio ambiente de Lula, deixou o partido.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Como terceiro assunto, Sr. Presidente, quero
fazer o registro da matéria intitulada, “Senador cria
falso embate, criticam analistas”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 16 de
setembro de 2009.
A matéria destaca que as declarações do Presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), sobre
suposto embate entre mídia e Congresso colocam em
pólos opostos instituições que não competem. Essa é
a opinião de analistas políticos ouvidos depois do discurso do senador no plenário do Senado, onde aﬁrmou
que a imprensa é inimiga das instituições.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

NOVEMBRO 2009
60566

Sexta-feira 20

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

405

Novembro de 2009

406

Novembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2009

Sexta-feira 20

60567

NOVEMBRO 2009
60568

Sexta-feira 20

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

407

Novembro de 2009

408

Novembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “‘A Petro-Sal se torna
uma ANP do B’”, publicada pelo jornal O Globo, de 02
de setembro de 2009.
A matéria destaca que para o especialista em
energia e ex-diretor-geral da ANP David Zylbersztajn,
a criação da Petro-Sal e sua inﬂuencia no controle das
atividades ligadas às áreas do pré-sal no regime de
partilha lança dúvidas sobre o papel da Agencia Nacional do Petróleo (ANP). Para ele, a nova estatal será
uma espécie de “ANP do B” e essa alteração deverá
reduzir o poder da ANP.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Como segundo assunto, Sr. Presidente, quero fazer o registro da matéria intitulada “Jurista diz que cen-
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sura é atentado à Constituição”, publicada pelo jornal
O Estado de S. Paulo, de 03 de setembro de 2009.
A matéria destaca que a decisão judicial que pôs
o jornal O Estado de São Paulo sob censura cria um
precedente preocupante no que se refere à preservação de princípios básicos da democracia, avalia o
presidente da Associação Brasileira de Direito Constitucional, Flávio Pansieri.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos desta sessão do Senado da República
de 19 de novembro de 2009. Esta sessão foi iniciada
às 14 horas.
Convocamos as Srªs e os Srs. Senadores e o
professor Cristovam para, amanhã, às 9 horas, uma
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sessão não deliberativa do Senado da República do
Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 08
minutos.)
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Ata da 217ª Sessão Não Deliberativa
em 20 de novembro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa, Mozarildo Cavalcanti, Osvaldo Sobrinho e Paulo Paim.
(Inicia-se a Sessão às 9 Horas e 14 Minutos e Encerra-se às 13 Horas e 48 Minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, sexta-feira, 20 de novembro de 2009, são 9h14.
Estamos no Senado Federal. Esta sessão faz parte da
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura. Esta
é uma sessão não deliberativa.
Esta sessão existe para que os Senadores, cumprindo uma tradição histórica do Senado da República,
a exemplo de Rui Barbosa, Paulo Brossard e Roberto
Campos, possam fazer pronunciamentos mais prolongados defendendo suas teses e que esta Casa seja
o tambor de ressonância dos anseios e do sofrimento
do povo do Brasil e, ao mesmo tempo, a esperança
do aprimoramento da democracia.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, aviso que passo a ler.
É lido o seguinte:
AVISO
DO PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL
DO BRASIL
Nº 51/2009 – CN (nº 107/BCB-Presi/2009, na
origem), encaminhando ao Congresso Nacional as
Demonstrações Financeiras daquela Instituição, referentes ao 3º trimestre de 2009, conforme determina o
art. 112 da Lei nº 11.768, de 14/08/2008 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009).
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– A Presidência recebeu o Aviso nº 68, de 2009 (nº
1.599/2009, na origem), do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.642, de
2009, bem como do respectivo Relatório e Voto que
o fundamentam, referente ao relatório de ﬁscalização operacional no Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística – IBGE, com o objetivo de levantar os
procedimentos usados para apuração dos dados populacionais e da renda per capita, bem como do tratamento dado às contestações apresentadas pelos

municípios acerca do cálculo de coeﬁciente do FPM
(TC 004.694/2009-1).
A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– A Presidência recebeu o Aviso nº 69, de 2009 (nº
1.589/2009, na origem), do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.640, de
2009, bem como dos respectivos Relatório e Voto que
o fundamentam, referente à Fiscalização de Orientação Centralizada – FOC, destinado a examinar o
relacionamento das Instituições Federais de Ensino
Superior – Ifes, com suas fundações de apoio (TC
017.177/2008-2).
A matéria, juntada ao processado do Aviso nº 66,
de 2008, vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 153/2009 – GLDBAG
Brasília, 19 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco de
Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
– CDH, ao Partido Democrático Trabalhista – PDT.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. –
Senador Aloizio Mercadante, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
ofício lido será publicado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Hoje, 20 de novembro, o País revive e consagra este
dia ao herói Zumbi dos Palmares, precursor da libertação da raça negra.
Quis o destino, quis Deus que o primeiro orador
inscrito fosse Paulo Paim, que simboliza o melhor da
grandiosa raça negra, que constituiu a formação do
povo do Brasil Os negros participaram dando nossa
coragem de trabalho e, sobretudo, as crenças religiosas e a alegria do povo brasileiro. Então, quis Deus que
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fosse o primeiro orador do Dia do Zumbi dos Palmares o Senador Paulo Paim, que tão bem representa a
grandeza da raça negra no Brasil e no mundo.
Quero contar um fato sobre uma das missões do
Senado. Cristovam Buarque, V. Exª conhece o Panamá? Hoje, a sede do Parlatino é lá. Em viagem, tive
o prazer de, numa igreja de um povoado, encontrar a
estátua de Cristo Negro. Aí comprei como suvenir para
Paim. Eu, que sou do Partido Social Cristão, posso dizer que a Bíblia nunca disse a cor de Cristo. Não está
escrito em nenhum dos livros bíblicos.
Então lá eles cultivam, na igreja no Panamá,
Jesus de cor negra. De qualquer jeito, as virtudes e
a pregação do Jesus que seguimos, que representamos aqui no Partido Social Cristão, ninguém melhor
do que o Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mão Santa, aproveitando a sua introdução, posso-lhe
dizer que ﬁquei muito feliz, porque recebi, há alguns
anos, um presépio inteirinho, composto por negros e
negras. E, claro, o Menino Jesus negro ali naquele
estábulo, onde ele nasceu pela própria história. Eu
ﬁquei muito feliz.
Quero dizer também que, quando estive na África
do Sul – engraçado que foi somente lá –, em 1991, vi
pela primeira vez na minha vida bonecos e bonecas
negras. Felizmente, hoje, no Brasil, a gente já tem,
claro, há mais de uma década, mais ou menos, heróis
negros, bonequinhos também bonecas negras. A cultura que nos passaram, ao longo das nossas vidas, na
minha infância mesmo, nunca vi um herói negro para
comprar numa loja, aqueles bonecos. Até que, enﬁm,
surgiu o Falcon, e mesmo as bonecas. As meninas
nunca tinham acesso a uma boneca negra.
Avançamos. Lembro-me de que era Deputado e
ﬁz uma reunião com grandes lojas, empresas produtoras de brinquedo, e eles, enﬁm, se convenceram de
que tinham que aumentar o número de bonecas negras, para que senão se aprende a adorar, a gostar, a
brincar somente com bonecas, no caso das meninas,
que não são negras. Ela não vê naquela boneca a sua
pele, a sua identidade. Por isso, a sua introdução foi
brilhante. Meus cumprimentos por ter lembrado que,
quando foi ao Panamá, comprou lá um Cristo negro.
Isso é bom, porque alguns criaram no imaginário popular que Deus tem cor, que o anjo tem cor, que os
heróis têm cor e que não podem ser negros, o que é
um absurdo. Felizmente, avançamos.
Mas é nessa mesma linha, Senador Mão Santa,
que eu quero cumprimentar o movimento negro. Quando
eu digo movimento negro, eu insisto em dizer que são
negros e brancos que lutam contra os preconceitos e
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querem construir uma sociedade de direitos e oportunidades iguais para todos.
Haverá em Porto Alegre, hoje, às 17h, uma grande caminhada chamada Marcha Zumbi dos Palmares
pelo centro da capital, exigindo ações aﬁrmativas,
apresentando a pauta da comunidade, pedindo que
o Senado vote o Estatuto da Igualdade Racial. O Senado já votou, foi para a Câmara, voltou, está pronto,
e tenho certeza de que, depois da audiência pública
de quinta, será votado. Até porque o Senado votou
uma versão muito mais ousada. Na Câmara, houve
alguns recuos, mas eu, como democrata, eu dizia hoje
pela manhã ainda, respeito o processo democrático.
O Senado apresentou o que seria o ideal. A Câmara,
na correlação de forças internas, acabou alterando.
Saiu do projeto que nós aprovamos aqui o capítulo da
mulher negra, que é duplamente discriminada. Saiu a
questão do negro nos meios de comunicação. Saiu a
questão das cotas. E saiu a questão quilombola. Mas,
assim mesmo, acho que o projeto da forma que vem
da Câmara é um avanço. Não estou criticando. Pelo
contrário. Inclusive, elogiei porque a votação ﬁnal signiﬁca um passo a frente. Elogiei o Relator, Deputado
Antônio Roberto. Elogiei o Deputado Carlos Santana,
que presidiu a Comissão. Elogiei, inclusive, o Ônix Lorenzoni, do DEM, que ajudou a construir uma saída
intermediária. Elogiei o Ministro Edson Santos, que foi
o grande articulador desse projeto, que agora tenho
certeza de que o Senado há de votar. Gostaria que
fosse em novembro, mas sei que será votado e sancionado este ano.
Como eu dizia ontem no encerramento: grande
20 de novembro, grande Zumbi, dizia e repito aqui que
quem pensa que Zumbi morreu se engana, porque suas
ideias continuam vivas entre nós. A ideia dos quilombos, de uma sociedade de iguais, onde brancos, negros, índios, ciganos, enﬁm todas as etnias, de todas
as procedências, de todas as raças tenham direitos e
oportunidades iguais e possam viver em harmonia e
em plena solidariedade.
Senador Mão Santa, feita essa introdução, ﬁzemos uma grande sessão ontem aqui, V. Exª presidiu a
sessão e deixou-me que a encerrasse de forma simbólica, quando ouvimos, todos emocionados, aquela
canção “O Negro de 35”, interpretada pelo grande César Passarinho. Fizemos a homenagem ontem, mas o
dia é hoje, e muitos companheiros que estavam aqui
estariam viajando para seus Estados para participarem, hoje, dos eventos. Na Bahia mesmo haverá um
grande evento com a participação do Presidente Lula.
Lá estarão milhares de homens e mulheres e o Presidente vai assinar, segundo me dizem, dezenas de
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decretos apontando políticas aﬁrmativas de combate
ao preconceito e de inclusão do povo negro.
Senador Mão Santa, permita que o meu pronunciamento no dia de hoje trate um pouco sobre a fome
no mundo, a fome que pega todos, brancos e negros,
a fome que não permite que as pessoas possam viver
e envelhecer com dignidade.
Começo dizendo, Sr. Presidente, que, à medida
que fui aumentando o meu número de anos de vida,
fui entendendo mais uma frase que meu pai me dizia
ainda quando eu era criança. Eu dizia: “Pô, pai, estou
morrendo de fome”. E ele respondia: “Não diga isso,
você nunca passou fome”. Com o passar dos tempos,
entendi o que ele queria dizer. Percebi que, de fato,
era verdade a expressão que ele usava.
Aliás, eu poderia dizer que nenhum de nós que
está aqui neste momento sabe o que é passar fome.
Tivemos vontade de comer. Passar fome, acredito que
não, aﬁnal há uma grande diferença entre a miséria
absoluta, na qual vivem milhões e milhões de pessoas, que não têm direito de fazer uma refeição por dia,
e nós que, com certeza, pelo menos uma por dia nós
tivemos, mesmo nas diﬁculdades da nossa infância.
Por isso hoje resolvi falar sobre políticas de combate à fome.
Sr. Presidente, recentemente a Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO),
divulgou o relatório “A Situação da Insegurança Alimentar no Mundo”. Infelizmente, repito, as notícias não são
boas. A dignidade e a saúde de 1,02 bilhão de pessoas,
ou seja, 15% da população mundial, preocupam todos,
porque elas vivem num estado de miséria absoluta. Na
Ásia, no Paciﬁco e na África, somente ali, 913 milhões
de pessoas passam fome.
A Coreia do Norte é o país onde, proporcionalmente, existe o maior número de famintos. Na Coreia do
Norte, Senador Mão Santa, chega a 32%; depois dela é
a vez da capital da Mongólia, Ulan Bator, com 29%.
Nos chamados países desenvolvidos, 15 milhões
de pessoas também passam fome. Na América Latina
e no Caribe, são 53 milhões de pessoas. Na Ásia e no
Paciﬁco, o número sobe para 642 milhões.
Essa grande mazela, a fome, está associada ao
preço do combustível, que subiu muito e o mesmo aconteceu na consequência com o preço dos alimentos.
No Quênia, a comida básica é a farinha de milho, e ela subiu praticamente 50% em um ano e meio.
A situação deles piorou com a perda de boa parte do
gado que tinham por causa da falta de pasto. Três em
cada dez quenianos são famintos – em cada dez, três
passam fome.
O relatório da FAO mostrou que a crise ﬁnanceira
mundial mergulhou os países pobres numa crise sem
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tamanho. Ao compararmos o ﬁnal de 2008 com o ﬁnal
de 2006, podemos ver que os alimentos ﬁcaram 17%
mais caros. Veja bem, Sr. Presidente, em dois anos,
os alimentos do mundo ﬁcaram 17% mais caros. E
uns dizem que o problema está no combustível, porque, para o alimento chegar de um país para o outro,
quando não há produção, encarece. Que bom! Que
bom que a gente pode hoje estar fazer aqui o debate
do pré-sal.
A FAO revela, Sr. Presidente, que, motivado pela
recessão, o ano de 2009, no campo da alimentação,
foi devastador. Entre 2004 e 2006, a fome só não se
agravou na América Latina e no Caribe, mas, nos últimos meses, ela já tem deixado os seus rastros aqui
também.
No Brasil, por exemplo, nós temos 11,9 milhões
de famintos (6,3% da população). O Diretor Geral da
FAO, Jacques Diouf, declarou: “Os líderes mundiais
têm reagido, de modo enérgico, contra a crise econômica e ﬁnanceira, e conseguiram mobilizar bilhões de
dólares em curto prazo. A mesma ação forte é necessária agora para combater a fome e a pobreza”. Ou
seja, para combater a crise ﬁnanceira, bilhões foram
injetados; para combater a fome, ele não vê a mesma
vontade.
As famílias mais pobres, Sr. Presidente, tiveram
de enfrentar a alta dos preços e alimentos e a redução
do emprego e da renda. Tiveram de reduzir o consumo da comida e ainda cortar gastos básicos, como os
destinados à saúde e à educação.
Sr. Presidente, falei, no início deste mês, desta tribuna, sobre o meio ambiente, sobre diversas tragédias
que aconteceram mundo afora, pois esses desastres
naturais agravam a questão da fome.
O Coordenador Técnico do relatório da FAO, David Dawe, diz que temos o maior número de famintos
desde 1970, primeiro ano em que registros históricos
foram feitos. Ele disse que não foi propriamente a falta
de produção alimentar que afetou a população, mas
a habilidade de a população mais carente de comprar
mais alimentos. Ele diz: “Não é que não tenha alimento.
Os países ricos, fortes do Primeiro Mundo até produzem
alta escala de alimentos, mas só que os pobres não
têm como comprar, não tem como fazer ele chegar a
um preço acessível aos países mais pobres”.
Segundo ele, a fome crescente não é um problema
da escassez de alimento, mas, sim, de falta de acesso à comida. Não é questão de produção, a questão
é como comprar a comida.
Ao ser questionado se o Brasil tem feito progressos na luta contra a fome, ele respondeu que temos
caminhado a passos largos no combate à fome, no
direito à comida.
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Sr. Presidente, retornando ao relatório apresentado pela FAO, observamos, em termos de Brasil, que
nosso País reduziu a percentagem de desnutridos, de
10%, entre 1995 e 1997, para 6% entre 2004 e 2006.
Saímos de 10%, felizmente, mas estamos ainda em
6%.
A nossa taxa de 6% é a mais baixa da América do Sul. O número caiu, então, de 15,6 milhões de
famintos para 11,9 milhões. Avançamos, mas temos
que avançar muito mais. Por isso é que digo sempre
que a boa luta, essa batalha contra a fome e contra a
miséria, continua.
O programa Fome Zero, lançado pelo Governo
Lula, é um conjunto de 13 programas (Bolsa Família,
agricultura familiar, cozinhas comunitárias, acesso à
alimentação e assim por diante), que englobam, na verdade, 45 ações. Essas ações, Sr. Presidente, buscam
erradicar a fome, por meio da segurança alimentar e
nutricional e por meio da inclusão social.
O programa está presente em todos os Municípios
brasileiros e no DF. Atende a 10 milhões de famílias, e
o Orçamento para 2009 foi de R$18,5 bilhões. Esses
recursos são o triplo do que foi aplicado no início do
Governo Lula, R$6,2 bilhões. No início, a política de
combate à fome aplicava R$ 6,2 bilhões e, hoje, aplica
R$ 18,5 bilhões.
A FAO informou ainda que 16 países já alcançaram o objetivo de reduzir a fome em 50% até 2015;
entre eles, estariam Brasil, China, Nigéria, Tailândia,
Armênia, Geórgia, Vietnã e Peru.
Que bom, Sr. Presidente, que podemos anunciar
que, apesar de tudo, estamos avançando!
É preciso que falemos também do desperdício
de alimentos. Uma publicação do Ipea, do meu querido Marcio Pochmann, dá conta de que os países
da América Latina desperdiçam grandes volumes de
alimentos, que seriam suﬁcientes para alimentar toda
a população carente deste Continente. As principais
causas para isso são: maus hábitos de alimentação
e gerenciamento inadequado, desde o plantio até a
chegada do produto à mesa do consumidor.
Infelizmente, o Brasil está entre os 10 países
que mais desperdiçam comida no mundo. Cerca de
35% da produção agrícola vai para o lixo, conforme
essa pesquisa do Ipea. Isso signiﬁca que mais de 10
milhões de toneladas de alimentos poderiam estar na
mesa dos 54 milhões de brasileiros que vivem ainda
abaixo da linha da pobreza.
Sr. Presidente, o Serviço Social do Comércio
(Sesc) apresentou dados informando que 12 bilhões
em alimentos são jogados fora diariamente, uma quantidade suﬁciente para garantir café da manhã, almoço
e jantar para 39 milhões de pessoas. Esse desperdí-
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cio, Srªs e Srs. Senadores, acontece aqui, nos lares
brasileiros.
O Instituto Akatu, organização não governamental
dedicada a promover o consumo consciente, veriﬁcou
que uma família brasileira desperdiça em média 20%
dos alimentos que compra no período de uma semana – é a famosa caminhada da reeducação alimentar.
Em valores, isso representa US$1 bilhão, dinheiro que
daria para alimentar 500 mil famílias.
A pesquisa do Ipea aponta ainda, Sr. Presidente,
que a falta de qualiﬁcação no campo foi uma realidade veriﬁcada na avaliação das perdas agrícolas. Por
isso, Sr. Presidente, defendo tanto o ensino técnico
no campo e na cidade, para preparar a nossa gente
com cursos de alta tecnologia e capacidade técnica
para explorar, com muito mais qualidade, toda a sua
área de atuação.
Segundo o estudo, o prejuízo começa muito antes da perda física, relacionada ao produto que ﬁca no
caminho antes mesmo da comercialização.
No plantio, por exemplo, foi veriﬁcado que o uso
de sementes de baixa qualidade ou a escolha de variedades não recomendadas para aquele clima, para
aquela região e a falta de preparo correto do solo podem representar perdas na lavoura antes e depois do
momento de colher os produtos.
É bom saber que o Governo brasileiro promete
para 2010 novo estudo do panorama do desperdício
na lavoura. Isso vai ajudar na formulação de alternativas para resolver essa questão.
O Governo dispõe de orçamento de R$500 milhões para começar o trabalho. Está negociando parceria com 15 universidades em todo o Brasil para
uma pesquisa de perdas, que deve iniciar agora, em
2010.
Sr. Presidente, eu ainda diria que, aﬁnal, é bom!
Aﬁnal, é muito triste imaginar um ser humano que não
tem o que comer e que ﬁca numa situação degradante.
Por que digo que é bom? É bom investir na pesquisa,
em novos métodos, para que se perca menos em relação ao que é produzido aqui, no nosso País.
Fica muito difícil entender essa vergonhosa mazela diante de tantos avanços tecnológicos que o mundo
alcançou. O homem vai à Lua; está para ir a Marte,
mas não resolveu o seu dever de casa, que é manter
pelo menos o alimento para a nossa gente, para os
habitantes do planeta Terra.
Diante das conquistas com pesquisas realizadas
em relação a tantas áreas, como, por exemplo, à saúde, é inacreditável que com todos esses avanços para
a humanidade a gente não tenha ainda conseguido
achar um caminho de combate à fome.
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Investimos na saúde, mas, por outro lado, a gente parece que não quer ver que a situação de saúde
degradante do nosso povo tenha a ver com a falta de
comida. Ou seja, o básico não é feito: garantir o direito
à alimentação.
Sr. Presidente, conforme divulgado ainda, o Presidente Lula, em reunião sobre segurança alimentar,
acusou países ricos de sabotar a agricultura dos países pobres. Tem que reclamar mesmo!
Ele reclamou também da baixa prioridade dada
pelos líderes mundiais ao combate à fome. O Presidente
disse, Sr. Presidente: “Parecem ter perdido a capacidade de se indignar com um sofrimento tão longe de sua
realidade e experiência de vida. Países não hesitaram
em gastar centenas e centenas de bilhões de dólares
para salvar bancos falidos.”
Mas não investem no combate à fome no mundo.
Lula disse ainda que o sistema de comércio precisa “se livrar dos vergonhosos subsídios agrícolas
dos países ricos.”
Ele também fez críticas ao Banco Mundial e ao
FMI, que impõem ajustes estruturais que inviabilizam
políticas públicas de estímulo à agricultura nos países
mais pobres.
Ambroise Mazal, da organização não governamental francesa CCFD-Terre, que declarou que, mesmo
que um país esteja comprometido com a luta contra
a fome, “pode se deparar com tantos obstáculos que
não conseguirá fazê-lo’”. Ou seja, mesmo um país que
assume o compromisso de combater a fome tem uma
série de obstáculos em nível internacional que não
permite que ele avance como devia. Aqui quem disse
foi o especialista nesta área, Dr. Ambroise Mazal, da
CCFD-Terre, da França.
Ele citou como exemplo o caso do Malawi. Em
2005, o país africano introduziu um sistema de subsídio para pequenos produtores por meio do qual o país
deixou de ser importador de milho para ser exportador.
Mas a medida foi contra a recomendação do Banco
Mundial, que retirou ﬁnanciamentos, segurando aí o
interesse dos poderosos.
Segundo ele, “de um lado está a FAO, que alerta
para a proteção dos mercados e para a ajuda a pequenos produtores. Do outro lado, está a Organização
Mundial do Comércio (OMC), que alerta para a questão
da competição dos mercados abertos, simplesmente
dizendo que não podemos continuar assim.”
É inadmissível que, na disputa pelo lucro, os países pequenos não possam produzir e exportar por um
valor mais justo, para que todos possam comprar.
Sr. Presidente, estou terminando e peço aos dois
Senadores, Cristovam e Mozarildo, que possa concluir
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meu raciocínio e, em seguida, conceder os apartes.
É preciso mesmo que os líderes mundiais voltem sua
atenção para essa questão. É grave, é urgente. O alimento precisa chegar até a população. Não podemos
continuar olhando um semelhante morrer por falta de
comida. Temos de fazer com que o alimento chegue
a toda gente, temos de encontrar meios para tanto. O
mundo precisa encontrar formas de dar às pessoas
seus direitos mais elementares. Foram pensadas maneiras e maneiras de vencer a crise econômica mundial. Pois bem, vamos também pensar como combater
a fome no mundo.
Faço este pronunciamento com um profundo
sentimento de pesar e com um desejo de que o mundo possa, num próximo relatório, apresentar melhores
resultados.
Sr. Presidente, na década de 80, 45 dos maiores
cantores do mundo uniram-se em prol daqueles que
morriam vítimas da fome na África. O objetivo era arrecadar fundo para salvá-los. A música, considerada
a linguagem universal, correu o mundo e até hoje é
tocada por guitarras, por tambores, por violões e ao
som até de pandeiros.
A música é “We are the world” (Nós somos o
mundo).
Permitam que eu termine meu pronunciamento
lendo a letra desta música, que foi escrita por aqueles
artistas do mundo todo, que lançaram lá atrás essa
campanha de combate à fome. Diz a música, traduzida para o português:
NÓS SOMOS O MUNDO
Chega um momento, quando ouvimos
uma certa chamada
Quando o mundo tem que vir junto como
um só
Há pessoas morrendo
E está na hora de dar uma mão à vida,
O maior presente de todos
Nós não podemos continuar ﬁngindo todos os dias
Que alguém, em algum lugar, irá mudar.
Todos nós somos parte da grande família de Deus
E a verdade
Você sabe que o amor é tudo que nós
precisamos
Nós somos o mundo, nós somos as crianças
Nós que fazemos um dia mais brilhante
Assim, comecemos nos dedicando.
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Há uma escolha que nós estamos fazendo
Nós estamos salvando nossas próprias
vidas
É verdade que nós faremos um dia melhor, só você e eu
Lhes envie o seu coração
Assim, eles saberão que alguém se preocupa
E as vidas deles serão mais fortes e independentes
Como Deus nos mostrou transformando
pedras em pão
E por isso todos nós temos que dar uma
mão amiga
Quando você está acabado, e não aparece nenhuma esperança
Mas se você acredita que não há nenhum
modo que nos faça cair
Nos deixa perceber que uma mudança
só pode vir
Quando nós nos levantamos juntos como
um só
Sr. Presidente, é uma música lindíssima que eu
fui buscar lá atrás, há décadas, na história, porque
mexeu muito comigo quando essa pesquisa mostra
que a fome hoje é maior do que na década de 70 no
mundo e essa música foi feita para combater a fome
na década de 70. Por isso, hoje, no Dia da Consciência Negra, eu não quero olhar só para os países da
África, onde a fome impera. Eu quero olhar também
aqui para o meu País, onde 6% da população ainda
passam fome.
Eu quero, neste dia 20 de novembro, em homenagem a Zumbi e aos quilombolas que passavam
fome nos campos, nas ﬂorestas e se escondiam nos
quilombos para salvar a vida, traçando o caminho da
liberdade, eu resolvi hoje fazer essa reﬂexão porque
lutar contra a fome também é combater preconceitos,
é combater o preconceito social, onde a gente tem
de dizer: “Eu não tenho nada contra o capital, eu não
tenho nada contra o patrimônio de cada um, mas nós
temos de pensar na vida e a vida passa por combater a fome”.
Quem tem mais vai ter de ajudar para que muitos
homens e mulheres deste País e do mundo não morram
de fome. Nós investimos muito na saúde, mas – repito
– investir na saúde antecede outra política que é combater a miséria e a fome, já que um número menor de
pessoas estará nos hospitais, nas ﬁlas, com doenças
que os levam à morte.
Sr. Presidente, termino dizendo que, infelizmente, muitas pessoas passam pelas ruas e assistem às
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pessoas enroladas em jornais ou em trapos, revirando
lixos, e acham que isso é normal. Isso não é normal! Nós
temos de nos indignar. Aquele que faz com que a imagem de uma criança subnutrida extremamente magra
passe despercebida ou seja considerada apenas uma
imagem do povo africano... Aqueles que levam algumas
pessoas a considerar que a sobra de seu almoço deve
ser jogada fora porque ninguém vai querer um almoço
requentado... Engano! Se todos economizarem, com
certeza, esse almoço servirá para alguém que está
passando fome. Sr. Presidente, aquele que acha que
os aposentados e pensionistas só devem perceber um
salário de fome, por favor, aproveitem esse dia para
reﬂetir. Vocês sabem que nós estamos certos.
Enﬁm, que, no dia de hoje, em todas as partes do
mundo, as pessoas parem para pensar. Esqueçam-se
de vocês e pensem um pouco no outro. Pensem nos
seus preconceitos e digam: “Nós vamos quebrar os
nossos preconceitos”.
Lembre-se de que a humanidade ama você. Todos têm coração. Esse sentimento de alma, de coração e de emoção tem de tocar todos nós. Somente
assim, poderemos construir um mundo melhor para
cada um de nós.
Senador Cristovam, por favor.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador Paim, o senhor traz um assunto que, muitas vezes, é esquecido aqui. É o problema dos que estão
abaixo, abaixo, abaixo, abaixo da pirâmide social, não
só brasileira, mas no mundo inteiro. São aqueles hoje
calculados em um bilhão de pessoas – quase 20% da
população – que passam fome no mundo. A negação
máxima da solidariedade entre dois seres humanos é
passar perto de alguém com fome e fazer de conta que
não vê. É isso que a gente está fazendo. Mesmo que
a gente não passe perto ﬁsicamente, a gente passa
virtualmente, porque, no mundo global, Darfur está ali
na esquina – não apenas metaforicamente, porque na
esquina há uma Darfur, mas também porque Darfur, lá
no meio da África, está perto da casa da gente pelos
meios de comunicação modernos. Então, o senhor traz
esse tema esquecido. Mas eu queria também parabenizá-lo por trazer a lista dos esforços que são feitos no
mundo hoje. O Presidente Lula tem sido um dos que
assumiram essa defesa. Mas quero colocar dois pontos: é que essa fome não será resolvida se o clima não
for controlado. Se a perturbação climática continuar,
teremos um bilhão com fome e nós também.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A pesquisa
mostram exatamente isso que o senhor está falando.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Porque
a ciência tecnológica ainda não descobriu como substituir alimentos naturais por alimentos artiﬁciais a partir
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do ferro, a partir do cobre, a partir do ar, a partir da
água. Ainda é um produto da terra. A tecnologia já faz
com que a gente consiga transformar um deserto em
áreas cultiváveis, mas não consegue fazer cultivável
sem terra. E estamos elevando altissimamente o custo se tivermos que usar os desertos. Aí o preço que o
senhor falou, que sobe por causa dos combustíveis,
vai subir por falta de terra arável. Então, a luta contra a
fome tem como um dos pilares fundamentais a luta em
defesa de um meio ambiente saudável, a luta contra
o aquecimento global, que desarticula a agricultura,
como já está fazendo. Esse é um ponto. E o segundo
é que podem insistir que eu só falo em uma nota só,
mas descubram se estou falando sem lógica.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com
lógica!
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não há
como acabar permanentemente com a fome sem dar
educação à população. Sem educação, Senador Mozarildo, a fome tem que ser resolvida por um problema
assistencial, permanente, eterno, e ele não vai durar
para sempre. Haverá o dia em que os que comem cansarão de ajudar os que não comem, e aí haverá fome.
A única maneira de a gente fazer com que, de fato, a
fome desapareça é dar àqueles que hoje passam fome,
ou pelo menos aos seus ﬁlhos, condições de que eles
comam sem precisar de ajuda. Que eles comam sem
necessidade de programas assistenciais. E isso está
faltando no mundo inteiro. A gente continua tratando
os esfomeados com a solidariedade correta, mas sem
uma preocupação de tirá-los da fome. A gente trata os
esfomeados criando uma rede de proteção social para
eles, e não lhes dando uma escada de ascensão social. O senhor, eu, nós chegamos aqui, porque subimos
uma escada de ascensão social. Nós não chegamos
aqui porque ﬁcamos em uma rede de proteção social.
A rede impede que se morra de fome, mas não levanta
as pessoas. Então, a luta contra a fome tem que ter,
além da solidariedade imediata, dos programas assistenciais – porque as pessoas não podem esperar serem
educadas para saírem da fome, nem que medidas de
proteção ao meio ambiente sejam exercidas –, tem que
ter assistência já, hoje, mas é preciso incorporar como
algo fundamental a proteção ao meio ambiente, para
evitar a desarticulação da agricultura, e uma revolução
na educação, para que as crianças que hoje passam
fome sejam capazes de estudar, ascenderem socialmente e saírem da fome permanentemente, por seus
próprios méritos. Eram esses os dois comentários que
eu queria fazer ao seu discurso. O de elogio e este de
tentar colocar mais duas preocupações que tenho na
luta não apenas contra a fome de hoje, mas na luta
pelo ﬁm permanente da fome no mundo inteiro.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito bem,
Senador Cristovam. Quero dizer que assino embaixo
desse seu aparte, que, mais uma vez, com muita competência, fortalece essa ideia que é uma obsessão de
V. Exª e minha – permita-me que eu diga dessa forma.
Porque é sua, e quero ser parceiro seu nesta obsessão,
que é a palavra educação. Nunca usei esse termo de
forma tão forte como estou usando agora.
Eu nunca usei esse termo de forma tão forte
como estou usando agora. E quero que V. Exª entenda
como um elogio. É uma obsessão sua e tem que ser
uma obsessão de cada um de nós perseguir educação,
educação, educação como a grande salvação não só
do Brasil, mas da humanidade.
Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Paim, o pronunciamento de V. Exª não poderia
ser mais adequado no dia de hoje em que se faz uma
reﬂexão ...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sobre o
ﬁm da escravidão.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sim,
porque, na verdade – V. Exª disse inclusive no seu
pronunciamento –, a fome atinge igualmente todas as
raças, os brancos, os negros, os índios. E eu gostaria,
até homenageando o Senador Mão Santa, cujo Partido tem como lema o ser humano em primeiro lugar,
é o momento de nós reﬂetirmos sobre essa questão
da fome. O Senador Cristovam disse muito bem, sem
educar, é difícil que erradiquemos de forma deﬁnitiva
a fome. E, com fome, não podemos realmente ter uma
pessoa saudável. Aliás, há um adágio popular, mas que
é um dado cientíﬁco: a saúde começa pela boca, entra
pela boca. Uma pessoa mal alimentada será, portanto,
subnutrida, desnutrida e completamente vulnerável a
diversas doenças. Nós temos dados, podemos dizer
até que temos diagnósticos sobre essa questão, mas
o que falta é efetivamente uma vontade política dos
governos de realmente combater essa questão. Se
olharmos quantos governos de modo geral – federal,
estaduais – gastam com publicidade, por exemplo...
Se reduzissem os gastos com publicidade e voltassem
mais esses gastos para um combate sério à fome e a
investimento na educação, teríamos, portanto, pessoas com mais saúde e pessoas procurando menos os
serviços de saúde do ponto de vista curativo. Então,
acho muito importante também analisar a questão de
que os países ricos não têm interesse realmente de
que os países emergentes, como o Brasil, resolvam
essa questão e participem da sua resolução. É uma
questão econômica para eles: querem ganhar dinheiro, sempre. São os mais ricos, sete ou oito, e querem
permanecer mais ricos. Então, nós é que temos de
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fazer a nossa parte sem esperar muito por eles. Por
exemplo, quando se fala em fome, a gente pensa que
os índios não passam fome. Na imagem das pessoas,
há aquela ideia de que o índio, porque está em contato
com a natureza, pode caçar, pescar e não passa fome.
E é uma mentira! Os índios ianomâmis, por exemplo,
no meu Estado, que são os índios mais antropologicamente primitivos, passam fome; são desnutridos e
vítimas de uma endemia chamada oncocercose. E o
que fazem, por exemplo, a Funai e a Funasa, nessa
questão? Nada, nada, absolutamente nada. Eu digo
que estão fazendo um genocídio com os índios de
um modo geral. Mas e os outros habitantes da minha Amazônia, os ribeirinhos, os homens que estão
aí assentados nos assentamentos do Incra? Passam
fome também. Então, é preciso que efetivamente não
só – e aí concordo com V. Exª – se cobre, sim, ação
governamental porque está Constituição que é dever
do Estado, mas também mobilizarmos a sociedade
para que nós não sejamos insensíveis, como foi dito
por V. Exª e pelo Senador Cristovam, nem façamos de
conta que não estamos vendo milhões e milhões de
pessoas passando fome neste País. Temos até uma
norma na minha família que diz: poderia faltar tudo
na minha casa, menos condições de ter alimentação,
saúde e educação; o resto, para mim, é luxo. Então,
é importante que cada um de nós pensemos assim e
ajamos dentro da nossa possibilidade, por exemplo,
como Senador, como membro de alguma entidade,
como agente político, como cidadão, que nós possamos nos unir e não esperar pelos outros, fazendo com
que o Brasil possa ser um País onde as pessoas não
passem fome e não ﬁquem dependendo eternamente de programas, como disse o Senador Cristovam,
apenas assistencialistas – para mim, na minha visão
de médico, é como se tivesse dando um analgésico,
fazendo uma hidratação temporária e não curando,
de fato, a doença. Muito obrigado, portanto, por ter
me permitido a honra de participar de um debate tão
importante como este.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mozarildo, meus cumprimentos por sua fala. Concordo
com V. Exª. Essa frase eu a achei interessante porque
ﬁz questão de hoje falar do combate a todos os tipos
de preconceitos: contra o negro, contra o branco, contra o cigano. Uns gostam de usar o termo mestiço, e,
numa região da nossa Amazônia, eles usam muito
esse termo – e eu respeito isso também –, e V. Exª foi
feliz ao dizer que alguém pensa que índio não passa
fome. Achei interessante essa sua fala porque, neste
momento de reﬂexão, achar que índio, porque está lá
no meio da ﬂoresta, não tem problema de fome. Tem,
sim. Estão subnutridos; inclusive o número de índios
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que cometem o suicídio – V. Exª, muito mais do que eu,
tem esses dados – é alarmante; o número de crianças
que estão morrendo por subnutrição é alarmante.
Por isso o debate num dia como este... Confesso,
Senador Mozarildo – e aí vou terminar –, que não sou
contra que o dia 20 de novembro – e até aprovamos
o projeto aqui – seja um feriado em âmbito nacional,
mas um feriado diferente! Um feriado para discutir a
cultura da paz, um feriado para discutir o combate a
todo o tipo de preconceito. O País estaria discutindo
a questão dos índios, a questão dos ciganos, a questão dos negros, a questão dos brancos, a questão dos
pobres, a questão da orientação sexual, a questão de
liberdade religiosa, a questão da educação. Seria esta
a intenção: combater todo o tipo de preconceitos. Avançarmos, aí, sim, para um País melhor para todos.
Eu sempre dou um exemplo. A gente sempre fala
que os Estados Unidos são o pai e a mãe do capitalismo no mundo; pois lá é feriado neste dia da morte de
Martin Luther King. Eles usam o dia para esta reﬂexão
de combate a todo preconceito e avançar na luta, na
minha avaliação, nossa aqui, também contra a fome.
Porque permitir que milhões e milhões de pessoas
estejam morrendo de fome é também um preconceito
na escala social.
Era isso e obrigado, Presidente Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após brilhante tese defendida pelo Paulo Paim hoje,
em que ele faz homenagem à raça negra, por intermédio do primeiro herói libertador, Zumbi dos Palmares, cuja morte é comemorada hoje – ele morreu
assassinado, tentando a liberdade dele e de sua raça
no segundo século do Brasil, no ﬁnal do segundo século do Brasil [1695]. E a reﬂexão que ele fez sobre a
tese da fome.
Esta sessão não é deliberativa, não se vota, mas
ela resgata a grandeza do Senado da República. Rui
Barbosa tem muito pronunciamento de quatro horas
nesta Casa; Paulo Brossard teve conﬂitos com Petrônio
Portella... Está me ouvindo, Cristovam Buarque?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ele está
lembrando que eu ﬁquei uma hora e três minutos na
tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Ele
falava três horas e meia. E o Petrônio Portella, que era
o Líder do Movimento Revolucionário e presidiu esta
Casa, limitou a uma hora. Então, Brossard vinha três
vezes por semana para cumprir as três horas. Então,
este dia da semana é para resgatar. Na semana passada, o País ganhou, o Presidente da República ganhou.
Se ele está com soberba e não entende a função do
Senado, é problema... A desgraça cairá sobre todo...
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Mas eu vi o ex-Presidente Collor fazer uma tese
de 27 laudas aqui sobre o pré-sal. Ouviu, Professor
Cristovam? Depois de ele ter, como Presidente da comissão de Infraestrutura, feito as mais sérias audiências públicas. Então, o Presidente Collor, na semana
passada, apresentou o que somos com o pré-sal e o
que poderemos ser, desde a partilha, a concessão, a
riqueza, o royalty. E o Senado é para isso! Agora, o
Executivo tem de ter a capacidade de aprender com
a história e o exemplo de Pedro II. Pedro II deixava a
coroa e o cetro e vinha ouvir os Senadores. Essa é a
grandeza de nosso País. E aí está o Paim, com uma
tese hoje das mais importantes sobre a fome.
Mozarildo, nós, médicos, podemos muito bem entender isso, quando a Organização Mundial de Saúde
diz: “Saúde não é apenas ausência de enfermidade e
doença. É o mais completo bem estar físico, mental e
social”. Daí ser comum médicos na política: Juscelino
Kubitschek, Mozarildo e nós aqui, porque nós temos de
combater o pauperismo e a fome. E eu, que represento
o Partido Social Cristão, acho que é muito importante.
Por isso que este País mais cresce.
Ô Paim, não podemos esquecer a mensagem
de Deus que disse: “Comerás o pão com o suor do
seu rosto”. Mas essa é uma mensagem de Deus aos
governantes porque eles têm que propiciar trabalho.
E mais rigoroso foi o apóstolo Paulo: “Quem não trabalha não merece ganhar para comer”. E Rui Barbosa ensinou ao País. E o Paim aqui segue; todos nós.
A primazia tem que ser do trabalho e do trabalhador.
Ele veio antes. Ele é que faz a riqueza. E V. Exª, com
essa tese, enriquece este Senado.
Mas eu queria dizer que nunca antes, como dizia
o nosso Presidente, ou “nunca dantes”, como falava
Camões, o Senado funcionou buscando aprimorar a
democracia. Aqui um dado só, Professor Cristovam
Buarque, aquela minha tese de que este é um dos
melhores Senados da história da República.
Quando o Paim falava ali, eu valorizava o Darcy
Ribeiro, que V. Exª simboliza, porque ele, lá no meio
dos índios, viveu e, no ﬁm, moribundo de câncer, fez o
que nós dissemos aqui, seu melhor livro, a verdadeira
formação do povo brasileiro. Nós não somos negros,
não somos brancos; somos um povo só, a mistura por
amor a que o Mozarildo tanto tem alertado o Governo:
que se aproximem essas raças e construam o verdadeiro povo brasileiro que o Darcy Ribeiro mostrou.
Isso é uma medalha, é uma condecoração. Foram
os Senadores que mais vieram, na semana, à tribuna
defender suas teses. Aqui é o tambor de ressonância
do povo, os anseios do povo. Atentai bem, Mozarildo.
Sabe quantos estão enquadrados no art. 17 que já
usaram, por três vezes, a tribuna defendendo? Nunca
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antes houve um Senado como este. Nunca funcionou às
sextas-feiras na história da República. Geraldo Mesquita
Júnior, ele está no 17, quer dizer, usou a tribuna mais
de três vezes; Paulo Paim, que está aí – São Tomé –;
Papaléo Paes; Pedro Simon, dando o exemplo, usou,
nesta semana, mais de três vezes; Eduardo Suplicy;
Rosalba Ciarlini – a bravura da mulher –; Cristovam
Buarque, V. Exª está sendo condecorado aqui, está no
art. 17, V. Exª usou a tribuna mais de três vezes em
defesa do seu povo do Distrito Federal e do Brasil,
querendo mostrar a avenida da nossa salvação que é
a educação, como V. Exª prega; Roberto Cavalcanti;
Jefferson Praia; Osvaldo Sobrinho; Mozarildo Cavalcanti, que está aí; e Mão Santa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, V. Exª me permite só um complemento?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, eu quero registrar no plenário, neste momento a presença de cerca de 45 estudantes da minha
queria serra Gaúcha, de Caxias do Sul, cidade em que
nasci e onde ﬁquei até os 30 anos de idade. Sei que
eles assistiram a parte do meu pronunciamento, em
que falei sobre a fome no mundo, falei do combate a
todo tipo de preconceito e, no ﬁnal, lembrei uma música lindíssima que cantores do mundo cantaram na
África, na década de 70, para que a fome diminuísse,
e ﬁz a leitura dessa bela canção, que aqui, claro, estava traduzida para o português; é uma música que foi
cantada em inglês.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ontem, Pedro Simon homenageava Caxias do Sul, 50
anos da Faculdade de Direito. Eu fazia um paralelo de
que ele procedia como Rui Barbosa. Um dos seus últimos discursos, quando ele foi paraninfo, já enfermo
e não pôde comparecer, hoje é um livro, Oração aos
Moços, e Pedro Simon se iguala até nisso, 50 anos
da sua faculdade, Rui Barbosa foi também... E ele vai
passar 32 nesta Casa. O Paulo Paim está aí, só tem
24, mas o Rio Grande do Sul nunca faltou ao Brasil;
está aí Bento Gonçalves, a Farroupilha. O Brasil necessita de Paulo Paim Senador. Ele tem 24 anos. O
próximo mandato é uma obrigação, o Brasil deseja, o
gaúcho não pode decepcionar o Brasil, tem que mandar
de volta o Paulo Paim para ele, também, ter 32 anos
neste Congresso, igualando-se a Pedro Simon, que é
gaúcho, e a Rui Barbosa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador Mão Santa.
Enﬁm, Senador, quero só, rapidamente, fazer
uma saudação, dizendo que esses alunos são da Faculdade de Direito de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.
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Eles estão fazendo uma visita ao Congresso Nacional.
Quero também agradecê-los, na ﬁgura do aluno Luiz
Henrique da Rocha. Cadê o Luiz Henrique? Por favor,
Luiz Henrique. Ele me mandou um e-mail e perguntou
se eu poderia recebê-los. Eu disse: “Recebo. Gostaria
de vê-los no plenário e saudá-los”. Tenho muito orgulho
de ter nascido lá na nossa querida Caxias do Sul.
Quero agradecer também aos professores Adriano
Tacca e Cristina Lazzarotto Fortes, que organizaram
essa vinda de vocês aqui. Agradeço também aos consultores do Senado, que farão hoje uma palestra para
vocês, na ﬁgura do Tarciso Dal Maso Jardim, que fará
uma exposição para vocês sobre o nosso Senado.
Faço um agradecimento especial, também, à nossa servidora Silvia Oddone, que coordena as visitas
aqui, na instituição, à Secretaria de Relações Públicas
do Senado, que preparou a recepção, e, enﬁm, aos
que estão aqui acompanhando vocês.
Vocês, que são estudantes de Direito, estão vendo, neste momento em que estou na tribuna, o Senador Mozarildo Cavalcanti, um grande Senador. Eu
vou pedir para vocês uma salva de palmas para esse
Senador. (Palmas.)
O Senador Cristovam é um homem que eu dizia
aqui que luta 24 horas por dia pela educação. Eu viajo
este País com os temas de que trato, mas seguidamente eu encontro o Senador Cristovam, cruzando
os céus do nosso País para falar sobre a importância
da educação. O Senador Cristovam, para mim, hoje,
é o símbolo da bandeira mais importante, porque esta
sim, vai salvar nossas vidas, a bandeira da educação.
(Palmas.)
E aqui o Senador Mão Santa. Vocês o conhecem. Acho que a maioria de vocês gostaria de ver, ou
já ouviu, já sentiu a força do seu pronunciamento. É o
Senador que tem o maior número de pronunciamentos feitos aqui, no Senado da República, um Senador
generoso, um Senador comprometido com todos nós,
e preparado, com certeza. Eu diria que, no campo do
conhecimento, é um dos Senadores mais preparados.
Está ali, na Presidência, um Senador que é também
um intelectual das boas causas e comprometido com
o social. (Palmas.)
E a mim vocês conhecem. Então, eu só queria
dizer da alegria de recebê-los. Eu vou entregar a cada
um de vocês um livro que leva o título O Poder que
Emana do Povo. Vocês, que são estudantes do Direito, sabem que, na verdade, a Constituição fala que o
poder emana do povo. Eu coloquei o quê? E por quê?
É uma síntese dos 60 projetos que resolvi destacar,
num leque de 1.300 que estão tramitando na Casa. Ali
eu falo do fator previdenciário, que vocês devem estar
discutindo, eu falo da reposição dos aposentados, eu
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falo do Estatuto do Idoso, eu falo de políticas de saúde, de educação, de habitação, de segurança. Enﬁm,
é um leque amplo.
Termino só dizendo: que bom recebê-los aqui!
(Palmas.)
E a frase que eu vou dizer é a de que eu mais
gosto – e aqui eu encerro. O meu tempo era de 20 minutos, e eu estava esperando vocês. O Senador Mão
Santa me ajudou aqui, assim como os dois Senadores:
“Nós vamos fazer aparte até eles chegarem”. Então,
houve uma cumplicidade para que vocês chegassem
e eu estivesse na tribuna.
A frase de que eu mais gosto, quando eu quero
fazer um carinho para alguém que, no meu entendimento, está cumprindo o seu dever na linha de construir um mundo melhor para todos, é a seguinte: que
bom que no mundo existem pessoas iguais a vocês!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, permitam-me fazer a apresentação do Paulo
Paim.
Ô Paim, naquele negócio do gaúcho, do chimarrão, tem um negócio de chupar...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Chimarrão, chimarrão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Como é aquele negócio?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Erva
mate e tal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, mas tem um negócio...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A cuia do
chimarrão, a bomba.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
cuia e a bomba. Então, vamos imaginar – está ouvindo
Mozarildo? Ô Cristovam, se é a cuia, então se colocarmos na cuia, lá dentro, o Martin Luther King, que
disse “Eu tenho um sonho”; Mandela, que acabou com
o apartheid, e o Obama, que disse “Nós podemos”,
misturando os três ali, não dá o Paulo Paim. O Paulo
Paim é o nosso Barack Obama, é o nosso Mandela, é
o nosso Martin Luther King.
E eu faria um pedido aos gaúchos, aliás, dos quais
gosto muito... Bento Gonçalves... E estou feliz porque
tenho uma ﬁlha lá, estudando em Porto Alegre.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estuda
na Santa Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Médica.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Médica.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas aí ela me contou. Sabe como é ﬁlha, não disse,
fez o concurso pela cabeça dela, residência. Aí tinha
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uma entrevista. Depois ela comentou para mim: “Papai,
o doutor lá perguntou: ‘Como é que você, lá do Piauí,
veio parar aqui?’”. Curiosidade natural. “O que foi que
você disse?”. “Eu disse que eu estava acostumada
a ver gaúcho ir para o Piauí”. Lá, no sul do Piauí, eu
mesmo – é lógico que ela não disse que era minha
ﬁlha, de jeito nenhum – recebia muitos gaúchos. Só
um dia, Mozarildo, chegaram 300 famílias da Cotrirosa. Então, eles desbravaram o sul do Piauí, o cerrado,
na produção, principalmente, de soja. Tem algodão,
outros grãos. Hoje, tem o termo “piúcho”, gaúcho que
se cruza com piauiense. Aí, ela disse: “Ora, mas eu
vi foi muito gaúcho chegar lá em busca de terra, então, eu vim aqui, em busca de saber”. Sei que, aí, o
cara deixou ela ﬁcar, e ela está fazendo residência em
Dermatologia.
Então, as minhas palavras aos Senadores que
estão aqui é que os meus aplausos se somam aos de
vocês em homenagem aos gaúchos. (Palmas.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Osvaldo Sobrinho, agora, aqui conosco também, um
lutador. (Palmas.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador
Paim, quando ﬁz o aparte a V. Exª, durante o pronunciamento, esqueci de dizer uma coisa que li nos jornais
e ﬁquei indignado: é que o Presidente Lula pensa em,
sendo aprovado na Câmara o seu projeto, vetá-lo. Fico,
realmente, preocupadíssimo com isso, porque aqui, no
Senado, é verdade que houve bastante discussão, mas
votamos em tempo razoavelmente rápido; na Câmara,
já está há bastante tempo sendo discutido, e mesmo
que venham a ser feitos ajustes, o Presidente já anuncia, pelo seu Ministro da Fazenda, que deve vetar o
seu projeto. Eu acho que temos que fazer uma mobilização para que isso não aconteça, porque é mais um
preconceito contra pessoas que precisam tanto desse
dinheiro da aposentadoria, basicamente para comprar
remédio e se alimentar. Portanto, eu quero já antecipar
minha solidariedade a V. Exª e o meu protesto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mozarildo, deixe-me só responder rapidamente.
Na terça-feira nós ﬁzemos uma vigília. Três Senadores aqui ﬁzemos uma vigília – todos os Senadores
que estão aqui participaram – pela aprovação do projeto dos aposentados: o ﬁm do fator e o reajuste real
para os aposentados a partir de 1º janeiro.
Na terça, nós ﬁcamos até meia-noite presidindo
aqui, em vigília, em favor dos aposentados. Daqui saímos e fomos para a Câmara, onde ﬁcamos a noite toda
com eles no corredor, tencionando para que os Deputados votassem o projeto. Estou com uma noite sem
dormir. De terça para quarta eu não dormi, mas com a
maior tranquilidade, porque sei que a causa é justa e,
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quando eu estou convencido de que é a causa justa,
eu a advogo – fazendo uma homenagem a vocês – até
o último minuto. E, como poderíamos dizer no linguajar
do Direito – e eu não sou advogado –: eu defenderei o
nosso povo até o último minuto. A luta em defesa dos
trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas e
de todos discriminados está no meu sangue, na minha
alma e no meu coração. Por isso, de uma forma ou de
outra, nós seremos vencedores.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Continuando a lista de oradores inscritos nesta sessão
não deliberativa do Senado da República, convidamos
para usar da tribuna o Senador Mozarildo Cavalcanti
para expor as suas teses.
O Senador Mozarildo Cavalcanti é médico. A
ciência médica se tornou mais valorizada com a sua
presença. Ele é um benfeitor da humanidade. Além disso, Mozarildo Cavalcanti talvez seja o maior líder desta
instituição secular e libertária, que é a maçonaria.
Eu nunca vi representar com tanta bravura a sua
gente e o seu povo. Ele sofre com o sofrimento do seu
povo. Mas há, em tudo isso, uma grande esperança
do seu povo em tê-lo como Governador do Estado.
Eu sinto isso. Recebo muitos e-mails, recebo e-mail
lá de Roraima. Aliás, conheço Boa Vista. No Governo
do engenheiro Neudo, brilhante e extraordinário Governador, com sua primeira-dama, fui agraciado com
uma comenda lá na capital. Vi a bravura de um povo
muito educado e tive o prazer de encontrar muitos
piauienses lá.
V. Exª poderá usar da tribuna pelo tempo que
achar conveniente, Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Mão Santa, o povo de Roraima tem muito
honra de tê-lo agraciado com a comenda que o Governador Neudo Campos lhe concedeu, porque, lá em
Roraima, não só há muitos nordestinos, como também
há muitos piauienses que moram lá. Os maranhenses
são a grande maioria; mas também há cearenses, pernambucanos, gaúchos, paranaenses. É realmente um
povo – digamos assim – bastante eclético.
Meu tema de hoje, o tema que hoje quero abordar, Senador Mão Santa, é justamente a democracia. V.
Exª contou que sou maçom. Maçom tem vários lemas;
e o principal deles, que sintetiza toda a nossa ação, é
justamente o lema “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”. Estava-se discutindo o tema do Senador Paim,
da fome e da miséria. Para termos igualdade, precisamos dar condições para que todos possam usufruir da
educação, da saúde e da moradia. Essa é a igualdade
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realmente – não só de posicionamentos, mas também
de ocasiões e oportunidades.
Fico observando muito as notícias e os pronunciamentos, principalmente do Presidente Lula, que é
o comandante da Nação. Vejo que nossa democracia
realmente precisa ser muito bem cuidada, porque, na
hora que um Presidente da República, por exemplo,
diz que a imprensa não pode criticar, ﬁscalizar nem
denunciar e tem só de informar, ele está cerceando
– ou induzindo a cercear – o direito da liberdade da
expressão, que é a alma da democracia. A imprensa
pode até cometer equívocos, e há remédios para isso.
Mas não se pode querer impor regras ao exercício da
imprensa. Isso Hugo Chávez está fazendo na Venezuela, Fidel Castro fez em Cuba e Raúl Castro, que
assumiu, está aumentando.
Agora, no Brasil, algumas pessoas de proeminência estão criticando. A imprensa criticando o Tribunal de Contas da União, porque ﬁscaliza, criticando
o Congresso. E é interessante, quando o Congresso
aprova alguma coisa, o que ﬁca para a opinião pública é que o Presidente Lula sancionou a lei tal. Quer
dizer, então, que é o Presidente da República. Quando o Parlamentar toma uma iniciativa que desagrada
e que seja de interesse do Poder Executivo, há uma
obstrução ou mesmo uma derrota desse projeto já na
Câmara. Aqui no Senado, há um equilíbrio maior das
forças, mas mesmo assim o Governo tem maioria.
É por isso que o ano que vem é um ano muito
importante para a democracia neste País. Muito importante, porque é um ano de eleições gerais, Senador
Sobrinho. Temos eleições para Presidente da República, e o Presidente Lula, embora não seja candidato
a reeleição, porque não pode, quer porque quer impor
uma sucessora, como se fosse uma espécie de rei que
passa o reinado para o seu ﬁlho príncipe ou para sua
ﬁlha princesa.
Mas o povo vai ter, como disse aqui o Senador
Paim, uma oportunidade ímpar de modiﬁcar essa realidade no País, porque está na Constituição. E ele
disse aqui: o poder emana do povo. É o povo que vai
votar. E, nesse particular, temos que lembrar: vamos
eleger o Presidente da República, vamos eleger todos
os Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
vamos eleger 2/3 do Senado – portanto, 54 Senadores
estarão disputando a reeleição ou novos candidatos
disputarão a eleição para ocupar as 54 vagas que estão em disputa no Senado.
Na Câmara dos Deputados, os 513 Deputados
vão disputar a reeleição, ou novos candidatos vão
disputar a eleição – todos os Deputados Estaduais
de todos os Estados e os Deputados Distritais do Distrito Federal.
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Portanto, uma oportunidade ímpar para que o
cidadão, a cidadã, valorize essa arma importante da
democracia que é o voto. E o voto é secreto. O voto
no Brasil, está comprovado, é um dos mais seguros
do mundo. O TSE até convocou hackers para tentarem violar a votação na urna eletrônica no Brasil, e
nenhum conseguiu.
O funcionário público, por exemplo, não tem que
ter medo de dar o seu voto. Ele não precisa, se não
quiser, porque pode haver represálias – infelizmente
existem governantes que fazem represália contra um
funcionário público, principalmente aquele que tiver
um cargo comissionado. Mas o funcionário público
não precisa manifestar sua preferência. Deveria ter a
liberdade de manifestar e não sofrer nenhum tipo de
retaliação. Mas essa não é a realidade. Infelizmente
não é a realidade nos Estados e não é a realidade no
Governo Federal.
Portanto, o eleitor, do mais simples ao mais letrado, tem que valorizar esse voto, que tem muito valor.
Deve veriﬁcar os seguintes dados sobre o candidato
em que ele vai votar: como é a vida dele, o que ele faz,
como é o comportamento social dele; como é sua conduta – se é uma conduta limpa, sem problemas. Tem
que ver também que experiência essa pessoa tem e
que capacidade tem para ocupar esse cargo público.
Eu vi uma pesquisa da Folha de S.Paulo, publicada no dia 4 de novembro, se não estou enganado,
todo um caderno do jornal sobre como o eleitor vê a
questão da corrupção, principalmente da corrupção
eleitoral. Preocupou-me o dado de que cerca de 79%
do eleitorado entrevistado admitem que é impossível
haver eleição, portanto política, sem um grau de corrupção. E esse mesmo número de pessoas admitiu que,
de alguma forma, deu seu voto em troca de um favor,
em troca de um emprego, em troca de algum material,
em troca de algum dinheiro. E aí, infelizmente, temos
de constatar que é a realidade social do nosso País.
Mas não é só o pobre que, às vezes, se deixa se
levar por dar um voto em função da troca de um favor
ou do recebimento de alguma doação. Muitos ricos
fazem isso. Muitos ricos, inclusive, vão trabalhar para
candidatos em troca de pagamento ou de vantagens
posteriores.
Então, eu gostaria muito de dizer que o eleitor
precisa usar a oportunidade do ano que vem para melhorar a qualidade dos políticos que estão nas assembleias estaduais, na Câmara Distrital, na Câmara dos
Deputados, aqui no Senado, analisar os candidatos a
Governador, os candidatos a Presidente da República,
porque é justamente desse voto que depende a qualidade dos políticos do País.
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Eu, por exemplo, conheço pessoas que dizem que
têm tantos milhões de reais para gastar em sua campanha. Se, por exemplo, um Parlamentar ganha aqui,
bruto, R$16 mil e gasta numa campanha, mesmo que
seja para Senador, para um mandato de oito anos, um
valor superior ao que ele vai ganhar nesses oito anos,
eu pergunto: esse dinheiro veio do bolso dele? Veio de
doações lícitas – há doações que são permitidas pela
lei, lícitas – ou é fruto de obras superfaturadas em que
o dinheiro foi desviado para campanhas por meio de
ﬁrmas que doam, por intermédio do caixa dois, ou até
mesmo pela troca de favores dos Governadores, dos
Prefeitos, enﬁm, dos políticos que estão com o seu
mandato? Então, é preciso que a sociedade se mobilize. E aí, já que comecei, provocado pelo Senador
Mão Santa, falando da maçonaria, tenho dito para os
maçons do Brasil: nós ﬁzemos, no passado, a Independência do Brasil, a abolição da escravatura, a Proclamação da República; eu acho que a maior luta que nós
temos que ter agora é pela moralização na política. E
a moralização passa pelo envolvimento do cidadão na
ação política, ou se candidatando, ou trabalhando para
que candidatos ruins não sejam eleitos. Isso vale para
outras instituições: rotaries, lions, igrejas, as diversas
instituições da sociedade organizada. Quem não tem
meia dúzia de amigos que pode inﬂuenciar explicando,
orientando, debatendo e trabalhando no sentido dessa
melhora? Todos podem. Quem não conhece catorze
pessoas, por exemplo, no seu núcleo familiar, de amigos, de colegas de trabalho, com que seja capaz de
conversar, de debater sobre esse tema? Todos são
capazes, não é, Senador Cristovam?
Então, não podemos deixar esse trabalho só na
mão dos partidos. Não podemos, porque os partidos,
infelizmente, não têm a credibilidade popular e também não têm imparcialidade para defender essas teses. Então, é preciso que, embora necessários, porque
são os veículos pelos quais se exerce a democracia,
essa seja uma questão de toda a sociedade brasileira. É preciso debater, nas escolas, nas universidades,
em todo lugar, de maneira clara a necessidade de que
o exercício maior da cidadania, que é o voto secreto
para eleger quem vai ser o Governador de seu Estado, o Deputado Estadual de seu Estado, o Deputado
Distrital no caso do Distrito Federal, o Deputado Federal, o Senador, o Presidente da República... Se nós
começarmos a debater isso agora e não esperarmos
só para a época da campanha, quando os marquetólogos transformam água em vinho, transformam pessoas, com estudos e pesquisas, em pessoas maravilhosas... Depois da eleição, acabou o marketing, aí é
o exercício da realidade.
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Então, esse trabalho tem de ser feito por todos.
Você que está me ouvindo, em um lugarzinho pequeno que seja, pense se você não é capaz de mobilizar,
na sua família, entre seus amigos, entre seus colegas
de trabalho, entre as pessoas conhecidas, seu compadre, sua comadre, você não é capaz de mobilizar
para que tenhamos essa consciência na eleição. Com
certeza, você é. E se ﬁzermos essa campanha, será
uma revolução, pelo voto, pela moralização da política neste País.
Eu quero conceder, com muito prazer, o aparte
ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador Mozarildo, essa ideia de que a política não pode
ﬁcar só nas mãos de nós Parlamentares é fundamental. Este é um País, Senador Osvaldo, hoje muito bem
organizado em entidades. Lamentavelmente, a maior
parte das entidades do movimento social luta na defesa
de interesses corporativos, de sua categoria, de seu
grupo, o que é correto, o que é normal, mas é insuﬁciente para mudar o Brasil. E aí eu me alegro de ver
que uma entidade que não tem nenhum corporativismo
é a maçonaria. E é neste sentido que quero dizer que
tive o maior prazer, domingo, no 120º aniversário da
República, pouquíssimo comemorado no Brasil, República conquistada, em grande parte, pelo movimento
maçom brasileiro, como também a Independência foi
assim conquistada, fora dos partidos... A República
não foi proclamada dentro do Parlamento, mas na rua
e promovida sobretudo pela maçonaria. Quando da
Independência, nem tínhamos Congresso. Não foi o
Congresso que fez a Independência. A Independência
foi conquistada pelo grito de Dom Pedro e tendo por
trás a inﬂuência de uma entidade como a maçonaria.
A abolição também! A abolição foi aprovada no Congresso pela Lei Áurea. Mas aquela aprovação pelo
Congresso viria de qualquer jeito, porque a pressão
popular foi grande. Aliás, eu diria mais, embora aí eu
não possa dizer se a maçonaria estava ou não: a nossa redemocratização de 1985 foi votada aqui, mas foi
votada depois de uma grande pressão popular das organizações sociais, do movimento social. Lembremos
que, no primeiro momento, este Congresso recusou as
diretas. Foi depois do grande crescimento do povo nas
ruas que se conseguiu. Pois bem, no domingo passado,
120 anos da República, aqui, na sede da maçonaria,
em Brasília, tive o prazer de participar, sem ser maçom
– apesar de ﬁlho de maçom e, portanto, ser chamado
de sobrinho por vocês –, tive a sorte de participar do
lançamento do Movimento Pela Educação, que já está
lançado e em plena atividade pela maçonaria. Eu tenho a impressão de que esse movimento, ao qual eu
vou me referir no meu artigo de amanhã no O Globo,
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esse movimento pode ser sim, junto com outros, como
o Todos pela Educação, como o movimento, também
na semana anterior, lançado pela Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência – e eu falo deles todos –,
eu creio que a gente pode ter aí o germe, ou o início
de um grande movimento nacional que vai fazer aquilo
que o Congresso se recusa a fazer com a velocidade necessária, porque somos lentos, e que o Poder
Executivo lamentavelmente não faz. Eu vejo hoje, no
jornal O Globo, depois de quase oito anos de Governo
o Presidente Lula dizer que não está satisfeito com o
sistema, o processo e os resultados da alfabetização
de adultos, quando em 2003, no primeiro ano de Governo dele, criou-se uma Secretaria para a erradicação do analfabetismo. Em 2004 fecharam. Aliás uma
coisa raríssima no Brasil é fechar uma das caixinhas
do organograma. Eu creio que a única caixinha fechada no organograma foi aquela que dizia “Secretaria
para Erradicação do Analfabetismo”. Extinguiram a
Secretaria, que foi criada pelo próprio Governo Lula
quando eu era Ministro. O Presidente, numa solenidade pública, que os jornais depois disseram que foi um
puxão de orelha, e foi, disse que eu queria comer tão
apressado que ia comer cru, porque não se pode fazer um movimento de alfabetização rápido. Agora, ele
está triste, porque ele chega ao ﬁnal do Governo dele
com o mesmo número de analfabetos que recebeu. Eu
não duvido que amanhã saia um PAC da alfabetização.
Não duvido. O PAC da alfabetização, para aproveitar
os últimos mesezinhos de Governo. A Maçonaria está
dando um exemplo ao sair na frente. E eu estou muito
otimista que, se foi uma entidade que ajudou a fazer a
independência, fazer a abolição, fazer a República, a
gente possa completar a abolição, a independência e
a República por meio de uma escola igual para todos.
Então, quero reaﬁrmar: eu sou Senador, sou Parlamentar, mas não é só aqui dentro que a gente muda o País.
São as entidades civis lá fora, sobretudo aquelas que
não ﬁcam apenas na defesa dos legítimos interesses
da sua corporação, que são legítimos, mas não suﬁcientes, são legítimos, mas não são do tamanho do
Brasil. A Maçonaria tem esta característica: não tem
objetivos corporativos, não defende uma categoria,
luta pelo Brasil inteiro.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Cristovam, as palavras de V. Exª mostram
claramente que V. Exª não está apenas iniciado na
Maçonaria, mas V. Exª tem o espírito, realmente, da
Maçonaria. Além do que nós chamamos, na nossa
Instituição – e eu disse ao começar o pronunciamento
–, como lema principal, que é a liberdade, a igualdade
e a fraternidade, nós também trabalhamos pelo soer-
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guimento da humanidade no sentido amplo. E, aí, é
lógico que o primeiro deles é a educação.
Segundo, é não nos submetermos a nenhum tipo
de preconceito, de ideologia que quebre estes princípios: a liberdade, a igualdade de todos e, portanto, a
fraternidade que deve existir. E fraternidade não é só
porque nós nos chamamos, entre nós, de irmãos. É
que todos nós sejamos irmãos independentemente de
sermos maçons. E, nesse sentido, é como bem disse
V. Exª: se formos capazes, lá atrás, quando éramos
poucos, de fazer a independência do Brasil, inclusive
com um trabalho bem urdido, em que Dom Pedro I foi
iniciado na Maçonaria, foi elevado a mestre, foi eleito
grão-mestre da maçonaria, e ele proclamou a Independência do Brasil. Então, na verdade, o acordo para a
independência se deu no dia 20 de agosto, que, não
por acaso, é o dia dedicado ao maçom. Foi acertado
dentro de uma loja maçônica, e só no dia 7, por acaso
também, Dom Pedro recebe uma carta e resolve naquele momento, já que havia entendimento, declarar
a independência do Brasil.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Em seguida.
Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro, que
foi quem encabeçou o movimento de Proclamação
da República, era maçom, de alto nível. A abolição da
escravatura teve a participação de inúmeros maçons.
E eu acho que agora a Maçonaria deve encampar
essa tese da educação, e dentro dessa tese da educação está justamente orientar o eleitor para que vote
de maneira correta, para que nós tenhamos políticos
que encampem bandeiras fundamentais como essa
da educação, a da moralidade, a da conduta correta,
a da preocupação de fato com o soerguimento da humanidade no sentido bem amplo e não aquele só do
assistencialismo, como disse V. Exª, mas no sentido de
combater a fome, de combater o analfabetismo.
E aí eu me surpreendo com o Presidente Lula,
mas ele realmente tem essa capacidade, ele não veio
para explicar; ele veio para confundir, porque ele é um
bom comunicador, como dizia o Chacrinha. O Chacrinha
dizia: eu não vim para explicar; vim para confundir.
Ora, ele está reclamando do governo dele, como
disse V. Exª. Está entrando para o oitavo ano, último
ano do seu governo, e vai reclamar que não está satisfeito com a taxa de analfabetismo. E quem comandou isso? Fomos, por acaso, nós? Foi ele! V. Exª, que
estava fazendo um trabalho magníﬁco no Ministério da
Educação, obviamente deve ter incomodado alguns
interesses e foi retirado de lá.
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Então, entendo que é preciso, sim, haver uma
movimentação de todas as entidades deste País no
sentido de trabalhar para que possamos ter, em 2010,
o início de uma nova era no Brasil, de uma nova era
na política. Aí, passamos a fazer uma política voltada
para os interesses fundamentais do cidadão.
Senador Sobrinho, com muito prazer ouço V.
Exª.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Senador,
ﬁco imensamente feliz de vê-lo falando sobre uma tese
importante para o Brasil e principalmente falando sobre
uma instituição milenar que, na verdade, tem prestado grande serviço à humanidade. Das instituições que
conseguem se preservar no tempo e no espaço, eu
acredito que as mais antigas delas sejam a Igreja, a
Maçonaria e a família, que, na verdade, remontam há
milhares de anos. Eu acredito que a Maçonaria no Brasil e no mundo tem feito um trabalho inquestionável. E
quando nosso sobrinho Cristovam Buarque falava, eu
ﬁcava aqui meditando sobre o trabalho importante que
a Maçonaria faz não só no Brasil, mas no mundo todo.
Em todos os momentos libertários do mundo esteve
presente a Maçonaria, quer na Revolução Francesa,
quer no período de obscurantismo por que passou a
humanidade. Em todas as fases, a Maçonaria estava
presente, dando a sua contribuição. No Brasil, principalmente, nós estivemos na Independência do Brasil.
Nós tivemos Tiradentes, que era maçom convicto. Todos
aqueles que estavam naquela ocasião, grande parte
deles era maçons. No início da colonização da Amazônia, quando estavam fazendo a ferrovia continental
Mamoré, em 1906, lá estava a Loja Maçônica também,
e marcaram uma reunião num dia solene, e daquelas
matas ia saindo gente com seus aventais, e daqui a
pouco se fez uma reunião maçônica em plena selva
amazônica. Lá estava ela presente, naquela epopeia,
naquela conquista desse novo mundo. Quando da revolução, essa última que houve, essa tomada do poder, essa ditadura, a Maçonaria se colocou, nas suas
lojas, terminantemente contra tudo aquilo. Nós somos
um colegiado de homens, Senador Cristovam, que luta
contra as tiranias, contra o poder totalitário, luta contra
a ausência de liberdade. Portanto, a Maçonaria é um
órgão, uma instituição que está presente na consolidação da família e na consolidação do mundo. A loja a
que eu pertenço faz um trabalho social dos melhores,
de inclusão social, inclusive num bairro pobre, muita
miséria, muita prostituição, mas lá está ela, com uma
creche para 120 alunos, bancada por ela, trabalhando,
fazendo inclusão social. Hoje o bairro é completamente
diferente. É um trabalho anônimo, quieto, calado, sem
mostrar, sem falar que está fazendo, mas é um trabalho
que realmente tem dado grande alegria à população
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daquele bairro. E assim em outras, e outras, e outras.
Nós temos um trabalho muito bom na Maçonaria de
Mato Grosso, e principalmente no Grande Oriente Independente, comandado pelo desembargador José
Ferreira, que tem feito um trabalho, assim, da mais alta
qualidade, no sentido de inclusão social da população
onde ela trabalha. Portanto, quero parabenizar V. Exª e
mais nove irmãos que nós temos aqui nesta Casa, que
eu tenho certeza são homens que, pelo seu comportamento, sempre têm tido bons resultados no trabalho
que aqui fazem. Parabenizo-o e quero dizer que essa
luta que a Maçonaria vai encetar em prol de acabar
com o analfabetismo é uma luta que é dela e que ela
sempre faz, mesmo no anonimato. Agora está falando
que vai fazer isso, mas sempre tem feito, tem buscado
sempre, porque, na verdade, o que importa é o resultado, e não aquilo que se faz no dia a dia. Portanto,
parabenizo V. Exª por esse trabalho. V. Exª tem sido um
dos maçons eméritos deste Brasil e um homem que,
na verdade, tem feito com que, cada dia mais, ergamos
as colunas na Maçonaria. Parabéns a V. Exª!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Obrigado, Senador Sobrinho, nosso irmão. Espero
vê-lo, em breve, Grão-Mestre do Grande Oriente Independente do Mato Grosso. Tenho certeza de que nossos
irmãos lá reconhecem a seriedade do seu trabalho.
Conheci-o como Deputado Federal. V. Exª é educador, e tenho certeza de que homens como V. Exª temos muitos. Posso falar, portanto, pela nossa entidade.
Temos condições de ajudar a mudar, mas todo cidadão
tem. E é por isso que minha palavra vai para cada cidadão brasileiro, cada cidadã brasileira: não ﬁque só
no dever de votar no dia da eleição. Tenha consciência de que também existe o dever cívico de mobilizar
as pessoas ao seu redor: seu vizinho, seu amigo, seu
familiar, para que possamos, realmente, usar esse instrumento da democracia para melhorar nosso País. Se
ﬁzermos isso, não tenho dúvida: o Brasil estará fazendo
uma revolução democrática pelo voto.
Quero terminar até dizendo uma coisa. Comecei
dizendo que me preocupo com os sinais de ameaça à
nossa democracia, porque o Presidente critica a Imprensa, critica o Tribunal de Contas, critica político A,
político B, e procura, inclusive, digamos assim, tornarse... Está lançando o ﬁlme “Lula, o ﬁlho do Brasil” – ﬁlho
do Brasil, como todos somos –, e é algo que temos,
realmente, que admirar. Mas ele parece que se julga o
pai do Brasil ou o deus do Brasil, e isso é muito ruim.
Quando a pessoa começa a adquirir, baseada
em pesquisas de opinião, a megalomania de que ele
está certo em tudo, é muito triste. E o País corre um
risco muito sério. Aliás, também aprendemos –, não
é, Senador Osvaldo Sobrinho? – que República, hoje;
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Império, ontem – e poderemos ser um Império amanhã –, portanto, temos que combater essas tiranias,
porque esta tirania, mesmo que dada pelo voto, é muito perigosa. Estão aí os exemplos: Cuba, Venezuela,
Rússia também e tantos outros. Foram vitoriosos pelo
voto. Mas aí é que está: nosso voto tem que ser aquele
democrático, o voto que atenda, efetivamente, ao que
manda a nossa Constituição. O poder tem que emanar, originar-se, vir da decisão popular de eleger bons
políticos; e esse trabalho não pode, infelizmente, ﬁcar
só na mão dos partidos políticos.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após brilhante pronunciamento de tese do nosso Senador Mozarildo Cavalcanti, convidamos o Senador
Cristovam Buarque para usar da palavra e defender
sua tese desta semana.
Senador Mozarildo, V. Exª poderia presidir a sessão, porque sou o próximo inscrito.
Senador Cristovam Buarque, professor internacional. V. Exª morou nos Estados Unidos, em Honduras, no Equador, em Quito. É internacional, como a
cultura é internacional. V. Exª foi extraordinário Governador daqui, do nosso Distrito Federal; extraordinário
Ministro da Educação, embora em curto espaço de
tempo. V. Exª plantou no País todo o ideal do saber.
Rui Barbosa disse que só há um caminho: a salvação
é a justiça. V. Exª diz que só há um caminho: a salvação é a educação.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador.
E é sobre um assunto de caráter internacional que
vou falar hoje, mas que tem tudo a ver com o Brasil.
No próximo dia 1º de dezembro, na cidade de Belém, inicia-se – e durará uma semana – a Conferência
Internacional de Educação de Adultos. É uma conferência, Senador Osvaldo, patrocinada pela Unesco e
é realizada a cada 10 anos, com personagens, líderes, dirigentes do mundo inteiro para discutir o estado
da educação dos adultos, dos analfabetos adultos, a
educação para os presos, educação, educação para
as mulheres, educação para os jovens que não estão
na idade certa e essa coisa nova chamada educação
por toda a vida.
Essa união é patrocinada, organizada por um
instituto da Unesco chamado Instituto Educação por
toda a Vida e ﬁca na cidade de Hamburgo.
Sou membro do Conselho dessa entidade, mas
não foi nessa qualidade que ﬁz qualquer gesto para
trazer a reunião para Belém do Pará. Consegui dar os
primeiros passos para trazer essa conferência para
Belém quando eu era Ministro da Educação. Dei o pri-
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meiro passo; depois, os Ministros que me sucederam e
o Presidente da República mantiveram a decisão, Senador Geraldo. E, na reunião, não se fala tanto quanto
quando se reúne o Conselho da OMC, o Conselho de
Segurança, mas ela tem uma importância vital para o
mundo. Duas mil e duzentas pessoas do exterior vão
estar em Belém, reunidas, para discutir, como uma
grande assembléia das Nações Unidas, o estado e o
futuro da educação de adultos.
Quero dizer aqui, Senador, que, em 2003, Senador Mesquita, quando propus o Brasil para sede dessa
entidade, eu tinha a convicção de que, na abertura, no
dia 1º de dezembro, o Presidente Lula ia, rindo, dizer:
“O Brasil é um território livre do analfabetismo”, porque era perfeitamente possível fazer isso entre 2003
e 2009. Eu até defendi, na época, que eram necessários apenas quatro anos, mas sabia que era uma
ambição como a de Juscelino para fazer Brasília em
quatro anos. Era possível fazer isso em cinco ou seis
anos, e, certamente, se o Presidente Lula tivesse se
debruçado um pouquinho mais, cobrando de seus Ministros a luta pela erradicação do analfabetismo, hoje,
seríamos um País livre do analfabetismo.
Devo explicar que livre não quer dizer zero. Não,
não existe isso! Não há país que não tenha alguns adultos que não aprenderam a ler. Erradicação do analfabetismo signiﬁca fazer baixar dos 11% que temos hoje
para 2%. Isso seria possível. O Presidente da República não vai poder dizer isso; o Presidente da República
vai ter que esconder que, de 2007 a 2008, aumentou
o número de adultos analfabetos no Brasil. Vai ter que
esconder, ou manipular as informações, as estatísticas,
ou fazer com que não se fale nisso. Vai esconder que
não diminuiu, porque não conseguiu baixar de 14 milhões o número de analfabetos adultos no Brasil. Pode
até dizer que houve ligeira redução na percentagem,
mas, com o aumento absoluto no número de habitantes, hoje, o Brasil tem praticamente o mesmo número
de analfabetos adultos que tinha em 2002, quando o
Presidente Lula não era ainda Presidente.
Como brasileiro, ﬁco muito triste, porque nosso
Presidente não poderá usar Belém. A conferência, Senador Pedro Simon, chamada Conﬁntea, Conferência
Internacional de Educação de Adultos, reúne-se a cada
10 anos e reunirá 2,2 mil pessoas do mundo inteiro,
entre Presidentes da República, Ministros e proﬁssionais da área, para discutir o estado da educação de
adultos no mundo. O Presidente da República não vai
declarar o Brasil território livre do analfabetismo.
Fico muito triste como brasileiro, ﬁco muito triste
como quem foi Ministro e viu a luta pela erradicação
sendo interrompida logo depois de iniciada e ﬁco triste
como membro do conselho da entidade que patrocina
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esse encontro, o Instituto para Educação de Longo
Prazo, que ﬁca em Hamburgo, na Alemanha. Como
membro desse conselho, vou estar sentado ali. Vão
lembrar que eu, como Ministro, foi a pessoa que trouxe essa reunião, e vou ter de ﬁcar cabisbaixo, porque
o meu País tem um dos maiores números de adultos
analfabetos. Vou ﬁcar cabisbaixo, encabulado e triste
com o Presidente da República, que não vai poder
dar essa declaração. Se, com o prestígio que tem o
Presidente Lula, hoje, no mundo inteiro, ele pudesse
dizer ali que “o Brasil, no meu Governo, ﬁcou um território livre do analfabetismo”, ele seria levado às alturas no mundo inteiro, muito mais do que é hoje com o
programa Bolsa Família, com seu carisma e com sua
competência.
O Presidente Lula, lamentavelmente, não vai poder coroar a situação que ele atravessa no mundo; o
prestígio que ele tem no mundo não será coroado com
estas simples palavras: o Brasil é um território livre do
analfabetismo. Essa frase ele não vai poder dizer. Isso
é triste para ele, isso é triste para o Brasil, isso é triste para pessoas, como eu, que participam do esforço
para que isso seja possível.
E, hoje, o jornal O Globo traz uma pequena nota
em que diz que o Presidente Lula agora está descontente com o andamento do programa de alfabetização.
Provavelmente, tendo em vista a proximidade
dessa conferência em Belém, a proximidade da Conﬁntea, VI Conﬁntea do mundo, ele deve ter percebido
que fechou os olhos e não deu importância ao assunto. Mas ele sabia que havia um programa que queria
erradicar o analfabetismo. Ele ganhou um prêmio internacional, em 2003, dado pela Unesco, pelo programa
Brasil Alfabetizado, como era feito em 2003 e que se
descaracterizou completamente a partir de 2004.
A primeira e maior das descaracterizações, Senador Mão Santa, é que, em 2003, criamos, pela primeira vez no Brasil, uma secretaria do MEC para a
erradicação do analfabetismo. Uma secretaria! O MEC
é dividido em secretarias, tem o Ministro e as Secretarias. Criou-se uma para erradicar o analfabetismo, com
prazo de quatro anos. Foi fechada! Essa secretaria foi
fechada nos primeiros dias do Ministro seguinte, com
a idéia de que analfabetismo não se erradica. Como
analfabetismo não se erradica?
Falou-se em erradicar a fome. A fome é que não
se erradica, porque você tem de comer todo dia, senão você volta a ter fome. Mas, analfabetismo, se você
ensina a pessoa a ler e deixa ele ter livros por perto,
ele não volta a ﬁcar analfabeto. É quase como andar
de bicicleta. Fome, não. Fome não se erradica. Fome
se mata por algumas horas, e ela volta depois. Você
tem de comer, e ela volta. Você come, e ela volta. Anal-

Sábado 21

427

60593

fabetismo, não. O analfabetismo, se a gente ensina a
pessoa a ler, automaticamente ela se alimenta nas
ruas, vendo as coisas escritas. Ela se alimenta nas
ruas, encontrando jornais, até no lixo, como a gente
vê fotos de mendigos lendo, porque eles aprenderam
a ler em algum momento. Mas o Governo Lula acredita
que erradica fome. E o Ministro da Educação que me
sucedeu declarou que analfabetismo não se erradica,
por isso não deveria haver uma secretaria preocupada com isso.
Em uma reunião, quando assinamos um convênio
com a Confederação Nacional da Indústria, diante de,
sei lá, 800 pessoas, o Presidente puxou a minha orelha, eu Ministro, dizendo que eu era muito apressado
nesse assunto de alfabetização, e usou a expressão
de que “quem come apressado como cru, viu Cristovam?” Disse isso. Não tem jeito de fazer as coisas se
não for apressado na educação, desde que seja apressado dentro dos limites. A cada seis meses, uma turma
grande. Nós temos 4,5 milhões de universitários e temos 14 milhões de analfabetos. Se cada universitário
alfabetizasse três pessoas, resolveríamos o problema
do analfabetismo. E foi assim que nós começamos o
trabalho, fazendo convênios com prefeituras, fazendo
convênios com igrejas – e muitas igrejas participaram
–, fazendo convênios com universidades, e, aos poucos, o processo ia pegar. Mas, claro, o primeiro ano de
governo é ano de organização, de formulação. Quando
a gente deu o salto, já era o segundo semestre. Não
foi possível manter e nem mesmo obter os resultados
que a gente esperava. Chegamos a inscrever três milhões programas de alfabetização, três milhões em um
ano. Mas já para o mês de setembro, outubro. Nenhum
deles concluiu plenamente naquele período.
O Presidente Lula, lamentavelmente, não vai representar bem o Brasil na Conﬁntea. Ele, que representa tão bem o Brasil em todos os cenários mundiais,
certamente será estrela do encontro de Copenhague,
não vai ser a estrela da Conﬁntea, que se realiza no
seu País, no meu País, no nosso País. Nessa, ele vai
ter de ﬁcar cabisbaixo. Claro que, certamente vão inventar mil ideias para preencher o vazio. Vão dizer,
verdade, que foram feitas muitas universidades, que
foram feitas muitas escolas técnicas, mas não vão poder
dizer que cuidaram da alfabetização, porque o Brasil
é um País que cuida do topo, não cuida da base. Nós
começamos a produzir e dizemos que somos desenvolvidos pelo automóvel, não pelo sapato para todo
mundo, não pela roupa para todo mundo, não pela
casa para todo mundo, não pela água, esgoto, saúde
para todo mundo. E nós damos uma importância tão
grande para a educação superior que abandonamos a
educação de base. Isso é uma estupidez, porque não
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há, jamais, uma boa universidade se não houver uma
boa educação de base.
Hoje em dia, as universidades ou recusam alunos
ou têm vergonha deles quando entram, porque eles
entram despreparados. As pessoas reclamam porque
temos 13% de jovens dentro da universidade, mas esquecem que o Brasil seja talvez o maior País do mundo
que tem o maior índice de universitários proporcionalmente ao número dos que terminam o ensino médio.
Sabia disso, Senador Pedro Simon? Quando você
toma toda a população de jovens de 18 a 24 anos, o
número de universitários é pequeno, mas, quando você
toma só os que terminam o segundo grau, o número
de universitários é imenso.
Hoje, há mais vagas nas universidades do que
jovens terminando o ensino médio. É um absurdo
completo uma coisa dessa, porque a base é frágil, e
aí as universidades recebem qualquer tipo de aluno,
e aí as universidades ﬁcam fracas; e as universidades
fracas, os centros de ciência e pesquisa ﬁcam fracos;
e, com centros de ciência e pesquisa sendo fracos,
a economia ﬁca fraca. Lamento que o Presidente só
tenha despertado agora. Segundo O Globo diz hoje,
ele está descontente com o programa de alfabetização. Seis anos e meio de Governo é muito tarde para
despertar. Ele despertou imediatamente quando os
aviões atrasaram; ele despertou quando viu que as
infraestruturas não iam bem, criou o PAC; desperta
em tudo que tem a ver com a economia. Despertou
inclusive para o problema da universidade porque a
universidade dá votos, mas alfabetização não dá votos. Então, não despertou no tempo certo.
Lamento muito que isso tenha acontecido, mas
aproveito, antes de continuar a minha fala, para passar
a palavra ao Senador Geraldo Mesquita.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Muito obrigado, Senador Cristovam. Estava aqui atento, ouvindo o seu pronunciamento. Parece que V. Exª
também colheu da mídia a expressão do Presidente
da República acerca do analfabetismo. Eu também li.
A impressão que eu tive foi a seguinte: o Presidente,
agora, no ﬁnal do seu Governo, ao se recordar de um
assunto tão importante como esse, dá a impressão
de que ele esqueceu o assunto durante boa parte do
seu Governo. A impressão é essa. O Presidente diz
que precisamos ver o que está acontecendo para revertermos esse quadro terrível do analfabetismo em
nosso País. Senador Buarque, olhe: ao mesmo tempo,
lemos que o Bolsa Família, hoje, é distribuído para 12,5
milhões de famílias, não é? Em cada família dessas,
seguramente, há um, dois, três adultos. E, aqui, sem
qualquer... Eu me penitencio até, previamente, se eu
estiver aqui fazendo uma avaliação precipitada, mas
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é possível que nesse universo todo haja um grande
número de adultos analfabetos, não é?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Claro.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
O Presidente tem um instrumento fantástico em sua
mão. Era só combinar a distribuição do Bolsa Família
com a necessidade – não diria nem obrigatoriedade,
mas a necessidade – e uma ação cívica de promover
as condições para que esses adultos, dentro desse
universo – já é enorme esse universo –, pudessem
ter a oportunidade de se alfabetizar. O Presidente já
faria uma coisa fantástica! Já que desvincularam a
necessidade do comparecimento à sala de aula das
crianças das famílias do Bolsa Família, que isso fosse
feito, pelo menos, com aqueles que não conseguiram
se alfabetizar e que são beneﬁciários do Bolsa Família.
Está aí um caminho para o Presidente da República.
Ele, se tiver bom senso e tirocínio, utilizará um mecanismo como esse, além de outros. Analfabetismo no
País, Senador Buarque, V. Exª tem razão, talvez a gente nunca consiga zerar, mas a gente precisa chegar a
um patamar civilizado. Como é que a gente quase zerou a poliomielite no País? Com campanhas severas!
Campanhas severas para combate à poliomielite. Hoje,
você tem um registro mínimo de ocorrência de um mal
como esse, porque há uma política séria e um combate
eﬁcaz. Analfabetismo é uma doença moral, Senador
Buarque! É uma doença que maltrata, às vezes, mais
do que uma conjuntivite, seja lá o que for... Maltrata
as pessoas! Às vezes, eu ﬁco vendo na televisão uma
senhora dizendo: “Quem dera eu soubesse escrever,
ler e tal. Isso, para mim, seria o céu”. E é verdade! E é
verdade. Portanto, a gente precisa – como é um mal,
como é uma coisa terrível para as pessoas – adotar
uma grande campanha nacional, uma grande campanha nacional. E não é só para ser lembrada no ﬁnal
de um governo, não. É durante o governo inteiro! Uma
campanha severa mesmo! Olha, o País inteiro envolvido em uma situação dessa para a gente chegar ao
ﬁnal de uma década, de um período, com índices civilizados, como o que V. Exª prega. Parabéns pelo seu
pronunciamento.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu
agradeço, Senador. E tudo isso estava previsto usando
o conhecimento que se tem das famílias. Na época,
chamava-se Bolsa Escola para que elas aprendessem
a ler. E com um detalhe a mais: um projeto de lei pronto, até hoje engavetado na Casa Civil e que aqui corre,
no Senado, contra a vontade dos representantes do
Governo, porque, toda vez que vai à votação, pede-se
vista. É para que se paguem R$100,00 ao analfabeto adulto no dia em que ele aprender a ler, programa
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que eu ﬁz aqui no meu Governo, no Distrito Federal,
chamado Bolsa Alfa.
Não é pagar por mês, porque aí eles não sabem
ler, mas são inteligentes: vão ﬁcar ganhando o dinheiro sempre sem dizer que aprenderam a ler. No dia em
que escreverem uma carta na sala de aula, depois de
quatro meses de aula... Senão, pode ser alguém que
já sabe ler, se inscreve, faz a carta e ganha o dinheiro.
Não; quatro meses de aula.
Aí alguns dizem: “Pode ser um que sabe ler, ﬁca
quatro meses e faz...”. Aquele que, sabendo ler, ﬁca
quatro meses aprendendo alfabetização merece o
dinheiro pela paciência. Merece o dinheiro, Senador
Mão Santa.
Então, o programa Bolsa Alfa já podia existir no
Brasil, ao lado do Bolsa Família. Isso não ia custar nada,
porque é uma só vez na vida da pessoa. Não é todo o
mês. Não quiseram fazer, porque não há sentimento
da urgência do que o senhor chamou uma doença. E
uma doença que eu explicitaria que não é a de quem
está sem saber ler. É uma doença da sociedade inteira torturando quem não sabe ler. Quem não sabe ler
está sendo torturado.
Eu até tenho defendido de não mais chamarmos de analfabetos. Eles são os despossuídos, destituídos da alfabetização. Roubaram dele a chance de
aprender a ler quando era pequeno. Roubaram dele,
ao não darem a escola e serem obrigados a trabalhar,
provavelmente.
Eles são destituídos da alfabetização, eles são
vítimas. A gente usa como adjetivo negativo ser analfabeto. Ser analfabeto seria um adjetivo negativo se
a gente pudesse dizer também que torturado é um
adjetivo pejorativo. Não! É um substantivo, mas é um
substantivo de que ele não tem culpa. Ele não tem
culpa, ele foi roubado na sua infância, e eu lamento
que esse marco o Presidente Lula não vá deixar, e era
o único marco permanente que ele poderia deixar na
história social do Brasil. Porque o Bolsa Família, primeiro, ele pegou o que já veio do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que trouxe do programa do Distrito Federal. E o Presidente Fernando Henrique teve a
generosidade política de manter o mesmo nome. Eu
era opositor a ele. Ele assumiu o Governo, criou o programa. Muita gente publicitária disse: “Vamos mudar
o nome”. Ele disse: “Não, não, esse nome é bom”. E
manteve o nome.
O Presidente Lula retomou e ampliou – é verdade
–, mas, se o próximo Presidente não o mantiver, não
é mais do Lula. Agora, se ele erradicasse o analfabetismo, não tinha Presidente depois dele que ﬁzesse
voltar atrás. Jogou fora a grande chance de deixar uma
marca, até porque na educação a revolução toma 20
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anos. Ele não ia poder concluir. Agora, na erradicação
do analfabetismo, ele podia declarar.
Muitos aqui criticam o Presidente Chávez. Ele lá
conseguiu fazer. Hoje a Venezuela é um território livre
do analfabetismo. O Evo Morales, num país cheio de
montanhas, sem sistema de transportes fácil, com
dezenas de idiomas diferentes, está fazendo. Está fazendo. Aqui a gente não está.
Aqui a gente tem um programa de alfabetização,
mas se nega a ter um de erradicação. Sabe qual é a
diferença, Senador? No programa de alfabetização,
você põe um reloginho mostrando quantos se está alfabetizando naquele ano. No de erradicação, você põe
um reloginho indo de frente para trás dizendo quantos
faltam alfabetizar. Isso faz uma diferença total: dizer
quantos faltam e dizer quanto fez. Se você diz quanto
fez, comemora todo mês qualquer número. Agora, se
você deixa escrito quanto falta, você só comemora no
ﬁnal. Não aceitaram botar o reloginho na erradicação.
Botaram o reloginho na alfabetização, e esse reloginho
anda muito devagar.
Eu passo a palavra, para um aparte, ao Senador
Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Cristovam
Buarque, essas reuniões de sexta-feira são importantes.
V. Exª traz essa tese, e eu queria aqui dar minha experiência. Está aqui o Pedro Simon. Olha, eu fui Prefeito da
minha cidade, governei o Estado e tenho a satisfação
do cumprimento da missão. Pedro Simon, eu sempre
acreditei no estudo. O Luiz Inácio diz que é assim como
um cantor de ouvido, né? Eu, não, no estudo... Então,
quando eu assumi a prefeitura, eu estudei. Tinha uma
revista da associação de Prefeitos. Fui à biblioteca –
viu Pedro Simon? – lhe render homenagem contra o
analfabetismo. Uma mulher, uma secretária municipal
que eu não sei o nome... Nenhum adulto analfabeto.
Aí eu peguei e plagiei, porque os termos... Chimarrão,
não tem. Eu troquei uns vocábulos só da cartilha da
Secretária de Educação do Rio Grande do Sul. Isso
é possível porque eu vi o Pedro Simon aqui, garboso,
fobando que Caxias do Sul não tinha praticamente
analfabeto. Mas eu quero lhe dizer e eu quero dar essa
contribuição: eu quero ir ao seu congresso. Eu sei, eu
sou o pai da Pátria, eu fui Prefeitinho e Governador.
Aí, eu peguei o trabalho da professora lá da Secretaria
de Educação, e ninguém sabe mais do que ela, não.
Eu segui apenas e estou confessando aqui. Nenhum
adulto analfabeto. Era em quatro meses, módulos. Olha,
e ela defendia a tese psicológica: o analfabeto é um
doente psicológico, arredio, envergonhado, viu, Pedro
Simon? Não adianta o governo fazer uma bela escola,
uma bela professora que ele não vai. Ele é envergonhado, ele é intimidado. Só tem um jeito: se você ﬁzer
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uma campanha. Eu ﬁz, estou falando, e é verdade. Eu
sei. Eu, Presidente da República, seria melhor do que
o Luiz Inácio. Eu aqui, viu, Pedro Simon? Olhe aqui,
quero lhe dizer o seguinte, eu ﬁz isso. Pedro Simon,
eu me lembro, ainda hoje, que em Parnaíba eu segui
isso. Só mudei os vocábulos, porque no Rio Grande do
Sul são outros, não é? Os vocábulos, os costumes. E
ﬁz. Secretaria da Educação. Convidei bispo, pastores
protestantes e todos para começar a campanha. Só
tem uma maneira de você buscar um analfabeto, porque ele, psicologicamente, é como uma doença. Ele é
arredio, complexado, inferiorizado. Então, ele foge. Ele
não quer dizer. Ele só diz para o seu íntimo. Cada um,
Pedro Simon, alfabetizava. Pedro Simon, tinha uma
tia, ele levava lá. E eu disse: Eu vou alfabetizá-la. E
eu vou dizer um fato interessante. Eu mobilizei, Pedro
Simon, como Prefeito, na minha “Caxias do Sul” que
é a minha Parnaíba. Aí, de repente, o bispo e tal. Eu
explico como é ao Secretário de Educação. Aí, quando eu estou explicando que cada um alfabetiza o seu
próximo, o seu amigo, o seu parente, o seu da casa, aí
adentra lá, Pedro Simon – eu nunca me esqueço – um
rapaz cujo apelido era Pedro doido. Aí eu perguntei:
Quem vai ser o seu monitor? Aí ele disse assim: Você,
prefeito! E eu do lado do bispo, do capitão dos portos.
Você! Esse Pedro doido... É coisa de Deus. Eu estava
na Santa Casa operando. Operação normal. Aí a freira
chega: “Chegou um menino aí, ﬁlho dum carroceiro,
que o ônibus passou por cima”. Aí, eu não podia sair,
operando, e disse: Vai lá, anestesista. Não é? Deixou
ali. Aí, quando ele já veio com o menino, foi trazendo
um homem com veia dissecada, com sangue. Salvou
porque eu estava na sala, né? Olha, ele rompeu o fígado, o baço eu tive que extrair, a costela, mas Deus
ajuda, esse Pedro salvou, né? Era o apelido dele. Filho
do carroceiro, um homem. Pois ele, tal era a conﬁança
porque eu tinha sido médico, aí na cara, eu nunca me
esqueci disso: “O senhor, prefeito”, tal a conﬁança que
eu tinha. E eu, do lado do bispo. Eu lembro do cara...
Eu disse: “Bota aí, eu vou alfabetizar o Pedro”. Olha,
aí o compromisso é tão grande que ele chegava na
prefeitura às dez horas, e aí: “Eu vou dar lição!”. Aí, eu
mandava entrar, tomava ali. Pedro. Mas estava marcada
uma colação de grau, no melhor clube, na primeira etapa. Então, eu não ia pegar o meu aluno e não alfabetizar. Então, todo sábado e domingo, eu pegava o Pedro,
botava, eu e Adalgisa, no carro, ia para a praia, lendo
muro, cartaz, porque eu tinha que alfabetizar, como é
que eu, Prefeito? Então, eu sei essa experiência. Depois, Governador do Estado, eu peguei em Picos – ele
está me ouvindo – ele é louro, bonitão. Enganava todo
mundo, andava de moto e tal, aí rolava, ele não diz. Eu
descobri. Ele dizia que era a vista, Pedro Simon. É um
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loiro lá de Picos, ele está me ouvindo. Bonitão, andava
de... Desses cabos eleitorais, sabe? Ele disse: “Não, é
a vista”. E eu vi que ele via determinadas coisas, não
sabia era ler. Aí quando Governador ﬁz o mesmo curso, como Governador do Estado. Tal êxito, é um negócio espetacular. O momento melhor da minha vida
foi na colação, no melhor clube de Parnaíba, quando
aí a oradora pegou e lhes disse que o Sr. Prefeito era
um médico operador, Mão Santa. “Mas não é, não. O
senhor é um oftalmologista. Nós éramos cegos e o
senhor deu a visão”. Nunca me esqueço essa homenagem. Mas aí eu, Governador, tal programa era tão
exitoso, fazia as colações. Com o que o Prefeito entrava? O Secretário de Educação, as apostilhas, o baile,
um órgão, e eu dava uma televisão de sorteio para os
melhores alunos e para os monitores. O monitor pode
ser de um, pode ser de cinco, esses pastores protestantes são excepcionais. Governo do Estado, eu ﬁz a
mesma coisa, nenhum adulto... Eu fazia as colações
no Palácio. Coisa mais linda do mundo!
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB
– MT) – Senador Mão Santa, por favor conclua o seu
aparte.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Sim, vamos já
concluir. Mas quero lhe dizer que este que eu alfabetizei, um dia eu tomando a lição dele, e para eu não
passar vergonha como Governador, eu ia sair, chamei
a guarda e disse...
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Tem que pedir
para o Mão Santa contar essas histórias para o Lula.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Pois é. Olha aí,
Pedro. Aí eu pedi a ele: Olha, você vai ﬁcar aqui no
Palácio. Chamei o cabo e: ﬁque aqui preso para ele
aprender. Mas vou lhe contar, resumindo tudo, Cristovam, para você encampar: um dia eu indo a Demerval
Lobão: olha aí, só dá certo assim. Leve-me lá que eu
ensino esse povo teórico aí. Pedro Simon, eu não estou
dizendo que eu alfabetizei. Eu estou contando, todo o
Piauí está vendo. Aí eu indo a Demerval Lobão, vou
adentrando... Interior, inauguração, você sabe como é
Governador, não é? Aí cumprimentei um colega médico. Ele me chamou assim: Governador, dê atenção
ao meu ﬁlho. Eu disse: Pois não. Olha, ele viu você falando na televisão, no rádio, ele pegou a cozinheira lá
de casa e alfabetizou. Um ﬁlho de um médico, de dez,
doze anos. Quer dizer, aquilo engaja, multiplica, você
vê na sua casa, e o programa foi de uma mulher, de
uma professora do Rio Grande do Sul, porque aí você
se engaja, tem amor, você conhece e conta com satisfação. Então, o sonho de V. Exª é viável, é exequível,
sabemos os exemplos que V. Exª deu ao partido. Mas
isso me dá a satisfação do cumprimento da missão.
Não vou dizer que acabei, mas que diminuímos, dimi-
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nuímos; e avançamos muito. V. Exª dá um avanço. Eu
queria ir a esse congresso para expor esta tese e levar
meu Secretário de Educação na época.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Senador, o senhor, com a sua sensibilidade e percepção, entende o que, de fato, acontece. Acontece que
os teóricos inventaram que, para alfabetizar adultos,
precisa fazer curso universitário de alfabetizador. Ninguém vai erradicar o analfabetismo dando quatro anos
de formação para um especialista virar alfabetizador.
Precisa de quatro anos, o especialista que vai transmitir para os outros alfabetizadores, até por que esse
pessoal tão especialista em analfabetismo de adulto
tem medo que acabe o analfabetismo de adulto porque
ﬁcarão desempregados. Criou-se um vício em que o
fundamental é formar o alfabetizador, e não ensinar o
analfabeto, o despossuído da alfabetização, Criou-se
essa idéia, e isso é que acabou com o Programa do
Governo chamado Brasil Alfabetizado que se transformou em Brasil do gerúndio, o Brasil do Alfabetizando,
sem prazo para terminar. O Brasil no gerúndio, alfabetizando, não vai ser o Brasil da aﬁrmação, do Brasil
alfabetizado.
E quero concluir, Senador Mão Santa, dizendo algo que tem a ver com isso, embora seja outro
tema.
No mesmo jornal O Globo hoje diz que, em 2007,
foram assassinadas 4.156 crianças. Que País é este em
que um ano são assassinadas 4.156 crianças? Talvez,
nem nos países sob bombardeio aconteça uma coisa
dessas. E aí eu trago, mais uma vez, a resistência do
Governo a um projeto de lei aqui desta Casa, Senador
Mão Santa, que cria a Agência Nacional de Proteção
da Criança e do Adolescente. Uma agência como a
da água, da energia, do gás, cheio de agências para
regular o problema da infraestrutura. Nós não temos
uma agência para se preocupar com as crianças.
Se o Presidente Lula hoje, ao abrir o jornal O Globo percebeu que morreram 4.156 crianças em 2007, ele
não tem um auxiliar para o qual ligar e perguntar o que
fazer para acabar com isso. Sabiam disso? Vocês sabiam que não há uma pessoa para cuidar das crianças?
Ele não vai ligar para o Ministro da Educação, porque o
Ministro da Educação tem que cuidar das crianças em
idade escolar, tem que cuidar da educação. Ele não vai
levar para o Ministro da Saúde, porque o Ministro da
Saúde impede a morte por doença, mas não por tiro.
Ele não vai ligar para o Ministro da Justiça, porque a
Polícia Federal não é para sair por aí impedindo. Ele
não tem a quem ligar. Ele só teria a quem ligar se fossem índios, porque aí ligaria para a Funai. A Funai se
preocupa com índios, adultos e crianças. É preciso que
o País tenha alguém que cuide das crianças. Não dá
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para o Presidente sozinho ﬁcar fazendo isso, Senador
Gim, é preciso ter uma agência.
Esse projeto está aí rolando, rolando, rolando, e o
Governo e também o Conanda tentam impedir, Senador. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente tenta impedir por uma defesa corporativa,
por ter medo de perder poder. Então, que percamos as
vidas das crianças, mas o Conanda não pode perder
o poder... E olhe que a gente fez um acordo e colocou
dentro da lei que essa agência será controlada pelo
Conanda. Que o Conanda participe é corretíssimo. É
um Conselho, mas conselho não tem braço, conselho
só é conselho, conselho só aconselha. O Presidente
não pode pegar o telefone e ligar para o Presidente do
Conanda, porque ele vai dizer: “Mas, Presidente, sou
apenas conselheiro. Depois eu me reúno para denunciar isso, mas nada posso fazer para impedir”.
O Presidente tem que ter alguém sobre cujos
ombros pese o fato de, neste País, haver prostituição
infantil e de adolescentes; sobre cujos ombros pese
o fato de que aqui crianças são assassinadas; sobre
cujos ombros pese o fato de que aqui crianças estão
fora da escola, que crianças estão nas ruas. Não tem!
Não tem um responsável pelas crianças neste País.
Não vamos fazer um Ministério da Criança. Façamos uma agência ao lado do Presidente, para que,
quando ler uma coisa dessa, ele saiba para quem ler e
protestar, reclamar e exigir medidas. Se houvesse essa
agência, Senador Pedro Simon – aí caso o começo do
meu discurso com o ﬁnal –, não teríamos analfabetos
adultos, porque o analfabetismo de um adulto se dá
quando ele é criança. O roubo da alfabetização é feito
quando se nega àquele analfabeto, ainda criança, a
escola. Ele é destituído na infância, e vira um adulto
sem saber ler.
A gente precisa de uma agência de proteção da
criança e do adolescente. Peço ao Senador Gim, Líder
do Governo, que ajude a aprovar isso.
Senador Gim, não deixe que o Governo ﬁque
protelando e dizendo que não faz sentido, talvez até
só porque o autor da lei não seja alguém que apenas
louve o Governo – sou eu o autor. Louvo quando é
preciso, mas critico quando é preciso. Neste sentido,
sou irmão do Senador Pedro Simon, como ontem aqui
falamos. Não somos daqueles que só batem, que só
criticam e votam contra. Mas não somos daqueles que
só balançam a cabeça, até porque nada destrói mais
o Presidente do que bajuladores ao lado. Nada pode
engrandecer mais um Presidente do que um crítico
que o desperte para a necessidade de uma medida
nova, de uma decisão nova.
Sr. Presidente, quero concluir, mas antes passo
a palavra ao Senador Gim, que pediu um aparte.
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O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Senador Cristovam, o senhor notadamente é o Senador que mais
se preocupa com educação no País. O senhor está
de parabéns, porque educação é tudo. Sou oriundo
de escola pública do Distrito Federal, fui estudante a
vida toda em Taguatinga e Ceilândia em escola pública.
Todo mundo gosta de falar muito de escola pública, mas
sou estudante de escola pública, vim de escola pública
daqui, do Distrito Federal, onde tínhamos excelente escola pública. Graças a Deus, com essas medidas que
estão sendo tomadas e que serão tomadas no futuro,
vamos ter uma escola pública de tempo integral, que
é nosso sonho, para todas as crianças brasileiras. Mas
agora o senhor fala de crianças mais jovens ainda. E
ﬁco pensando no nosso desejo – e é para isto que vou
lutar também, Senador Cristovam – de que, logo que
termine a licença-maternidade dessas milhares de
mães brasileiras, possa haver também creche em tempo integral, com escola de tempo integral. Que a gente
possa realmente tirá-los disso, combater isso e salvar
a maioria desses ﬁlhos de gente muito humilde, que,
hoje, está perdendo os seus ﬁlhos, principalmente nas
grandes cidades, como, por exemplo, o Rio de Janeiro
e outras, para o tráﬁco. Mas vamos tentar fazer escola
de tempo integral desde o berço, desde o maternal.
Acho que essa é uma grande bandeira, professor Cristovam, seguindo o exemplo do Japão, onde foi investido, logo no pós-guerra, em educação, e hoje é uma
das maiores potências do mundo. O senhor tem toda
razão. Tudo o que for para o bem de escola, de escola
pública, de melhor ensino neste País, o senhor pode
contar comigo e com o meu partido, em meu nome, em
nome do Senador Osvaldo Sobrinho, do PTB, que está
presidindo a sessão, em nome do Partido Trabalhista
Brasileiro. Por quê? Porque defendemos isso também.
É um dos nossos pilares defender a educação, defender o trabalho. E agora, com essa intenção, foi discutido isso na nossa bancada, e defenderemos escola
de tempo integral, logo depois da maternidade, para
o aluno poder ter creche de tempo integral também,
porque, aí, sim, temos certeza de que vamos salvar,
então, o destino dos nossos brasileirinhos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Parabenizo-o e conte comigo nessa luta, embora eu
ache que, enquanto não se fazem essas creches, a
gente poderia fazer o que os outros países mais avançados estão fazendo, Suécia, Finlândia, Noruega: eles
já mantêm um salário às mães, por um ano inteiro –
pago pelo governo, não pela empresa – para que elas
cuidem dos ﬁlhos. Sai mais barato do que uma creche,
sabia, Senador Pedro Simon? Não estou dizendo que
substitui a creche do ponto de vista da socialização da
criança, sobretudo a partir de três anos de idade. Mas,
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durante um ano, as mães recebem para continuar em
casa cuidando das crianças. É uma creche doméstica.
Baratíssimo, porque é um salário mínimo – seria só
para as camadas mais pobres – e imediato. Façam as
contas e vejam como isso não custa muito. É menos
do que criar a creche e é mais rápido. Mas eu sou favorável à creche em horário integral, sem dúvida.
Agora, eu queria aproveitar: o senhor, que é aluno de escola pública, poderia apoiar também outro
projeto. Porque a escola pública no Distrito Federal foi
boa, e ainda continua, comparada às outras, porque
aqui o professor é pago pela União, e o salário é R$4
mil. Nenhum Prefeito por aí tem condições de pagar
um salário de R$4 mil, nem o Governador do Distrito
Federal tem. É o Governo Federal.
Se é o Governo Federal que paga em Brasília,
por que não paga em Axixá, no interior do Maranhão,
que é uma cidade pequena? Por que não paga em
Caruaru, que já é uma cidade maior, mas o Prefeito
não tem condições? E isso só se faz criando a carreira nacional do magistério. Não dá para, a partir de
amanhã, o Governo Federal assumir dois milhões de
professores e elevar o salário deles para R$4 mil, que
é o salário do Colégio Pedro II, que é federal. É o que
o Governo federal paga nas suas escolas federais. Por
que a gente não federaliza a educação, em 20 anos,
devagar? Não vamos mentir, não vamos fazer demagogia, não vamos dizer que pode ser amanhã. Nem
temos professores prontos para isso no Brasil.
Há um projeto correndo aqui no Senado, também
com muita resistência, que cria a carreira nacional do
magistério. Apenas cem mil professores a mais por
ano. Cem mil! Isso não pesa muito nas contas, cem
mil professores. E um programa federal da qualidade
escolar em horário integral, em que o Governo Federal adotaria as escolas. Na verdade, pegar o modelo
do Colégio Pedro II e levar para o Brasil inteiro. É isso:
pegar o modelo do Colégio Pedro II, o modelo do Colégio Militar, o modelo das escolas de aplicação, que
são as escolas federais, e levar para o Brasil.
Não dá em 20 anos? Coloquemos 30. Não se faz
como desejo, que é por cidade, todas as escolas de
uma cidade? Façamos, então, escolas espalhadas. Isso
é possível. Esse projeto está andando e precisa do seu
apoio, Senador Gim, como Líder do Governo.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Senador Cristovam, novamente, faço um aparte a V. Exª para dizer
que tem o meu apoio. Tem o meu apoio sim, porque,
para o senhor ter uma ideia, este ano, já foram lançados
vários Cefets pelo País afora. Aqui, em Brasília, já está
autorizado o Governo Federal fazer um. É um projeto
de nossa autoria – com muita modéstia eu coloco – já
votado e aprovado neste ano. O Governo Federal já
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pode fazer um Cefet no Distrito Federal também, como
ele está lançando em vários outros Estados. É esse
modelo de que o senhor está falando, várias ilhas de
inteligência. É disso que precisamos. Concordo com
o senhor que temos de elevar o piso salarial dos professores também, assim como outra boa ideia, que
nasceu na semana passada aqui, que é fazer um piso
nacional, copiando o dos professores, que foi aquela
luta, para os policiais civis do País todo. Também é
outro ponto muito importante, já foi aprovado na CCJ
na semana passada ...
(Interrupção do som.)
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Obrigado, Senador Presidente Osvaldo Sobrinho. Já foi aprovado na
CCJ semana passada, deve estar vindo para plenário
esta semana, um projeto para também fazer um piso
para a segurança, porque falar em educação, falar em
segurança pública e saúde, são os temas que realmente toda a população brasileira tem muito, muito a ver.
Agora, o que o senhor coloca tem muita propriedade.
Esse assunto das creches, o primeiro ano bancado
pelo governo para as mães, é importante. Agora, essa
creche em horário integral é muito importante também,
Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Muito bem.
Sr. Presidente, apenas para concluir. Senador
Gim, eu sou um entusiasta das escolas técnicas, dos
Cefets que o Presidente Lula vem criando. Mas elas
vão fracassar, Senador Gim, ou pelo menos não vão
ter o êxito correto. Sabe por quê? Porque os alunos
vão entrar nelas despreparados. A escola técnica é o
segundo grau, o ensino médio. O aluno sai de oitos
anos e entra lá. Eles hoje saem...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eles
entram sem saber o que é um ângulo reto. Não conseguem fazer um bom curso técnico sem ter tido nunca
acesso a um computador. Não vai conseguir. Hoje a
escola técnica exige saber um pouco de computador,
um pouco até de palavras de inglês. Tem que saber ler.
O ensino fundamental é a base da escola técnica. E
nós estamos abandonando o ensino fundamental. No
que se refere à escola técnica, eu tiro o meu chapéu
no que o Presidente Lula vem fazendo. Nas universidades também. Mas não vamos ter...
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Senador, peço que conclua.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Concluirei. Quando terminarem os 23 segundos que
faltam ali, concluirei.
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Mas nós não vamos ter o êxito esperado, porque
a base não está sendo cuidada como deveria.
Sr. Presidente, vim falar do Conﬁntea, dessa Conferencia na qual o Presidente não poderá dizer que o
Brasil erradicou o analfabetismo e da morte de crianças, como mostra, hoje, o jornal O Globo.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Com a palavra o Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Osvaldo Sobrinho, Parlamentares presentes, brasileiras
e brasileiros que nos assistem aqui no Parlamento ou
que nos acompanham pelo sistema de comunicação
do Senado, Senador Pedro Simon, V. Exª, sem dúvida
nenhuma, foi uma bênção que Deus colocou na vida
como fonte de inspiração de fazer política. Outros, também. Petrônio Portella foi um deles. Eu convivi, eu menino fui pinçado por Petrônio Portella. Ele dizia certas
coisas que eu nem entendia, Senador Pedro Simon.
Uma delas: “não agredir os fatos”. Ele repetia isto: “não
agredir os fatos”. Hoje eu entendo. Naquele tempo...
Uma que eu aprendi, eu estava do lado dele quando
fecharam este Congresso porque ele teve a altivez e,
com o seu caráter de piauiense, fez votar um projeto
sobre mudança do Judiciário que não agradava aos
militares, e Geisel mandou fechar este Congresso. Eu
estava do lado dele. Então, veio a imprensa e indagou.
Ele só respondeu o seguinte: “Este é o dia mais triste
da minha vida”. Pedro Simon, os canhões ali atrás, os
militares com atos institucionais, e Petrônio disse essa
frase. Essa frase que saiu daqui, atravessou, foi lá, e
eles recuaram. Aí eu aprendi que a autoridade, Pedro
Simon, é moral. E ele me ensinou outra coisa que ouvi
ele dizer: “Só não muda quem se demite do direito de
pensar”. E eu já sabia do ﬁlósofo Descartes: “Penso;
logo, existo”. E tivemos de mudar de Partido.
O PMDB não é aquele MDB de Pedro Simon. Não
é mais! De Ulysses, encantado no fundo do mar. Com
coragem... Ulysses disse: “Faltando coragem, faltam
todas as outras virtudes”. Um Partido em que Ulysses,
em 74, sem a mínima condição, se lança candidato a
Presidente da República para despertar a Nação. Mil
novecentos e setenta e quatro! Oitenta e quatro, noventa e quatro, dois mil e quatro, trinta e cinco anos
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depois, um Partido que tinha conquistado o País e que
ganhou as últimas eleições diz que não tem candidatos,
não tem homens. Saí porque eu achava que eu podia
dizer que eu sou, que eu estou preparado e que não
me envergonho de nenhum ato na minha vida.
Um dos heróis da minha geração, médico como
eu: “Se és capaz de tremer de indignação por uma
injustiça, és companheiro”. Che Guevara. “Hay que
endurecerse, pero sin perder la ternura jamás!” E um
dos dias mais tristes – aquele foi do Petrônio – da minha vida foi quando vi o Partido aclamar V. Exª para
ser candidato a Presidente da República – eu estava
do seu lado –, e o Garotinho, um bom homem, recuar
pelas diﬁculdades que teve, V. Exª aceitar, aclamado
por todo o PMDB... Foi uma emoção, porque eu estava
do seu lado, e V. Exª disse: “Eu aceito, Mão Santa. É
meu ofício”. Aí, eu disse: “Pedro, nós temos de prestigiar Garotinho, porque ele já recuou, vem de lutas,
não é?” E fomos... Petrônio disse: “Este é o dia mais
triste da minha vida”. E o dia mais triste da minha vida
no PMDB – e olha que eu já enfrentei muitas diﬁculdades políticas – foi quando nós fomos lá na direção
executiva... e não quero nem rememorar aquilo que
ﬁzeram com V. Exª. É comparável à humilhação que
Cristo sofreu. V. Exª foi massacrado. Eles não permitiram o direito de V. Exª ser candidato, de disputar uma
convenção. Se, com Cristo, utilizaram um companheiro
para traí-lo, que fraquejou diante do dinheiro; homens
de mãos sujas, presas, algemadas, aqueles covardes
utilizaram para atingir V. Exª.
Eu também vi que a minha cabeça ia ser oferecida como a de São João Batista, lá no meu Piauí. Iam
oferecer a minha cabeça, como a de São João Batista.
Salomé, a sua ﬁlha, que dançava, fez para os Herodes
do Governo, do Partido PMDB. Aí Deus, que é bom
Pai, iluminou-me e eu fui para o Partido Social Cristão.
E confesso aqui que estou muito feliz.
O Partido Social Cristão me encanta, primeiro
porque está ali o Cristo. Eu acredito no Deus, no Cristo. Meu nome é cristão: Francisco.
Ontem era o Dia da Bandeira, e eu sei que a
bandeira do Brasil é bonita, a do Piauí é bonita, mas
mais bonita é a bandeira de Francisco, em que está
escrito: “Paz e Bem”.
Osvaldo Sobrinho, nós entramos nesse, e hoje
é o Partido que mais cresce no Brasil. Geraldo Mesquita, se não é quantitativamente, qualitativamente o
é. Então, um Partido tem que ter sabedoria política.
Lendo aquele livro A Mistiﬁcação das Massas pela
Propaganda Política, de Serge Tchakhotine, que foi
traduzido pelo nosso Miguel Arraes, vemos que o político tem que ter um símbolo, um slogan, um programa e uma doutrina. A Mistiﬁcação das Massas pela
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Propaganda Política, de Serge Tchakhotine, traduzido
por Miguel Arraes.
Então, este Partido tem um símbolo, que está
aqui, o peixe. Peixe nos lembra Cristo alimentando os
companheiros famintos, lembra Pedro, o pescador. E
eu, mais atual, lembro ao Brasil que peixe lembra Juscelino Kubitschek. Não tem aquela música “como pode
um peixe vivo viver fora da bacia”? Não tenho esse dom
artístico, mas me faz lembrar Juscelino.
Este Partido tem um slogan: fé, a fé que move a
montanha, ética na democracia. Ética é, como a Heloísa
Helena dizia aqui – eu nunca vi se deﬁnir tão bem –,
vergonha na cara. Quantas vezes ouvimos a Heloísa
Helena dizer isso? Na democracia, esse regime que
acabou com o absolutismo, a divisão do poder e a alternância do poder, por que nós lutamos.
Este Partido tem um programa que é a minha
cara. O programa, atentai bem, Pedro Simon... Eu sou
professor de Biologia e de Fisiologia, sou médico.
Esse negócio dos ambientalistas, que vão todos aí
pra acompanhar, é velho, como a sabedoria que tem o
seu pai, que é Sócrates, que ensinou a humildade: “Só
sei que nada sei”. A nossa política, Platão, Aristóteles;
a minha medicina, Hipócrates; a farmácia, Galeno.
Quero dizer, Simon, que esses ambientalistas têm
um pai, Sófocles. Não é de agora isso. Eu sempre digo
que a ignorância é audaciosa. Isso foi um professor de
cirurgia, Mariano de Andrade, que me ensinou. Sófocles disse que muitas são as maravilhas da natureza,
mas a mais maravilhosa é o ser humano.
Eu tive um companheiro, um médico bom, decente, correto. Eu não sei se V. Exª estava aqui. Ele foi
Governador do Piauí e foi Senador. Morreu no primeiro
discurso. Tombou aqui, Pedro Simon. Era Dirceu Mendes Arcoverde. Só fez um discurso. Teve um derrame.
Por isso que eu sento aqui. Dirceu Mendes Arcoverde.
No primeiro discurso – e nós já ﬁzemos mais de mil.
Eu fui Deputado Estadual – nunca quis, nunca desejei
ser – para ajudar o Dirceu. Era contra o Alberto Silva.
Na minha cidade. É o destino. Ele tombou aqui e eu
só discurso desse lado. No primeiro...
Mas no governo dele, Geraldo Mesquita, o programa era a promoção do homem. O Sófocles, o Dirceu, e
agora o meu Partido tem um programa: o ser humano
em primeiro lugar. Que beleza! Que coincidência!
Pedro Simon, aí nós vamos para a doutrina, segundo Serge Tchakhotine, o autor do livro traduzido
por Miguel Arraes.
Pedro Simon, eu sempre achei ridículo esse negócio de Direita e Esquerda. E ninguém nunca me
ouviu falando que sou da Direita ou sou da Esquerda.
Nunca! Isso pertenceu à história do Parlamento inglês,
monárquico, com os conservadores sentados na direi-
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ta ou na esquerda, e nós pouco temos a ver com isso.
Lembra-me muito o Exército que eu ﬁz. Marcha! Direita
volver! Esquerda volver! Guarda de trânsito.
A doutrina é a nossa, Pedro Simon, é a doutrina cristã. Essa é a minha doutrina. Essa é a que nós
vivemos. Essa é a que nós temos vivido. Essa é que
teve saída. É no Livro de Deus, Pedro Simon. Atentai
bem, o que é que fez Jesus, que está ali?
Falou-se aqui em fome. Paim, mas é o meu Partido. Alimentar os famintos. Não foi isso que Jesus, o
nosso líder, fez? Dar de beber a quem tem sede. Vestir
os nus. Assistir aos doentes. Quem os assistiu mais do
que eu? Visitar os presos. Falar, mas fazer obras.
Cristo é seguido. Cristo falava. Falava como Pedro
Simon, bem demais. Era um pega pra gente fazer um
concurso de oratória entre o Cristo e Pedro Simon. O
Cristo, em um minuto, fez o discurso mais bonito, com
56 palavras: o Pai Nosso.
Cada vez que balbuciamos, nós nos transportamos destas terras aos céus. E ele não tinha, como nós
temos, esse sistema de comunicação: a televisão, a
rádio AM, Ondas Curtas, FM, Voz do Brasil. Mas ele
subia as montanhas e dizia “bem-aventurados os que
têm fome e sede de justiça”, mostrando que a justiça
é divina, e lhes serão fartas. Mas nós temos que entender que ela é feita por homens, muitas vezes fracos
e algumas vezes corruptos. Então, é isso.
Mas Cristo, Pedro, nos deu o exemplo, que um
daqueles seus seguidores, o Tiago, deixou escrito:
“Fé sem obra já nasce morta”. Cristo fez obra. Ele era
seguido porque falava e fazia obras: fez cego ver, aleijado andar, mudo falar, surdo ouvir, tirou o demônio
dos endemoninhados, limpou os leprosos, multiplicou
alimentos, peixes, pães, vinho. Na festa daquilo que é
mais importante, na constituição de uma boda, de um
casamento, que tem uma família, que aí está destruída, e a desgraça e a barbárie de nossa sociedade, a
destruição da família...
Então, nós estamos nesse Partido, e esse Partido
ontem fez o seu programa, Pedro Simon. Eu estava lá,
em defesa, como Cristo, do fraco, do velhinho, do avô,
do aposentado. E olha a vergonha aqui, Pedro Simon:
eu apareci no seu programa nacional. Mesmo sendo
um cristão novo, eles me deram a oportunidade. Olha
a vergonha aqui. Paim, olha aqui o jornal Estado de S.
Paulo; Michel Temer, Luiz Inácio, olhem aqui o Estado
de S. Paulo. Um quadro vale por dez mil palavras. Que
vergonha! Olha os nossos velhinhos aqui. O Paim foi
lá. No chão, os velhinhos mendigando, esmolando o
que lhes é de direito.
Comerás o pão com o suor do teu rosto! Essa é a
mensagem de Deus, para que os governantes propiciem
trabalho. E esses velhinhos trabalharam, trabalharam,
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trabalharam, trinta, quarenta anos! O nosso Luiz Inácio
– eu sei que foi uma infelicidade o acidente – trabalhou
muito pouco. Perdeu um dedo e se aposentou. E esses velhinhos aqui, Pedro... Eu sei disso. Eu tenho 43
anos como médico, eu trabalhei muito, muito, muito,
muito, Luiz Inácio. Era o Pelé fazendo gol, o Roberto
Carlos cantando, o Dom Helder celebrando missa e
eu operando os pobres numa Santa Casa.
Olha os velhinhos aqui, Pedro Simon, sem moral
e sem dignidade. Mas não é imoral só do Luiz Inácio, é
nossa também, é do Poder Judiciário. Mas foi feito um
contrato, foi feito um contrato. Onde estás, ó Justiça?
Eles trabalharam quarenta anos, sonharam, ﬁzeram
compromissos com seus ﬁlhos, com seus netos, com
as suas famílias.
Ô, Pedro Simon, a barbárie que nós devemos é
porque foi destruída no Brasil a família, o avô é muito
importante na família, o avô é a cumeeira.
Luiz Inácio, V. Exª que é o “cara”... Olha o que o
Barack Obama disse no seu primeiro livro: “eu seria
um maconheiro se não fossem meus avós”. E esses
maconheiros que estão aí, esses da cocaína que estão no nosso Brasil, os do crack, tudo isso é porque
os avós foram enfraquecidos por este Governo, foram
assaltados, foram roubados, foram explorados, foram
garfados, foram capados, como se diz no Piauí.
É um direito líquido, eles ﬁzeram contrato e pagaram. Os de 20 salários mínimos estão recebendo dez;
os de dez, cinco; os de cinco, dois. Eles sonharam viver
com as suas mulherzinhas, com as suas “adalgisas”
a felicidade; comprometeram-se com os netos, com
os ﬁlhos a pagar a faculdade, melhorar a sua vida e a
ajudá-los. E eles não podem, porque nós tiramos.
O Governo não é só o Luiz Inácio, nós estamos
na democracia, somos nós também. E a Justiça? A Justiça, a Justiça... Poder nada. Nós somos instrumentos
da democracia. Essa é a verdade. Essa é a vaidade.
Por que esse Ministério Público, fajuta, por que também não aciona? Por que ele não tem coragem de raciocinar que a Previdência se comprometeu com um
contrato? Não existe isso no mundo. Está ali o Paim,
que é do Partido dos Trabalhadores, esse negócio de
fator, redutor de Previdência não existe. Essa vergonha
é nossa. Nós temos que apagar agora.
Com a palavra Pedro Simon. Depois, Paulo
Paim.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu não nego,
Senador, que é estranho o sentimento que eu estou
sentindo neste momento com relação a V. Exª. A Casa
sabe do carinho e do afeto que tenho por V. Exª. V. Exª
é uma biograﬁa realmente que merece o respeito da
sociedade brasileira. Eu insisti muito para que V. Exª
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não saísse do PMDB. Eu estou sentado aqui, agora,
aqui, nesta sexta-feira vazia, completamente vazia...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS. Fora do microfone.) – Estou sentado aqui na cadeira de Líder.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Nunca nós
tivemos nesses anos um Líder tão bom como neste
instante agora.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Não há ninguém. Então, eu estou sentado aqui. Não sei por que
eu fecho os olhos e me lembro da época do que representava o Líder do MDB. Lembro-me da época em
que nós, eu, o Líder do Governo, 1º Vice-Presidente
do MDB, o Secretário-Geral do MDB, o que o nosso
Partido representava. Tentei, me esforcei no sentido de
mostrar o ridículo do Piauí, do MDB em permitir que V.
Exª saísse, num acordo ridículo e absurdo, já que os
acordos não permitiriam a V. Exª sequer a garantia da
vaga da recondução ao Senado. V. Exª seria o candidato
natural à eleição, pela terceira vez, de Governador, mas
não lhe permitiram uma vaga no Senado. E V. Exª saiu
do Partido. E eu lamentei muito, mas vejo V. Exª falando agora sobre os ideais de um Partido jovem, novo, e
perguntando-me, com certo deboche: Senador Pedro
Simon, há quanto tempo V. Exª não participa do programa nacional do PMDB? Eu disse: desde que essa
equipe está lá, desde que essa gente tomou conta do
Partido, estou fora. Sou considerado uma persona non
grata. E V. Exª me respondeu: pois é, pois eu entrei no
Partido ontem, faz 15 dias, e já participei do programa
nacional do Partido; no primeiro programa nacional do
Partido em que entrei, eu já era o principal personagem. Mas vejo V. Exª falando sobre o programa do seu
Partido, sobre a história, sobre a biograﬁa.
V. Exª e eu sabemos que é difícil sair dessa teoria
para a prática, mas pelo menos V. Exª tem o direito de
ter a utopia de defender um belíssimo programa. Triste de mim que não tenho o direito de ter nem a utopia
de um Partido que tem força, que tem poder, o maior
Partido do Brasil, que, no entanto, abdica do direito
de ser um Partido. V. Exª disse bem naquela reunião,
quando, entre Garotinho, Rigotto e todo mundo, depois de uma prévia cheia de discussão, se chegou à
conclusão – e insistiram – de que o candidato a Presidente a República seria eu. Todos aceitaram. Aí o
Sr. Jader Barbalho foi o encarregado de desmontar
minha pretensão ou qualquer pretensão de candidatura a Presidente da República. E o MDB, que chegou
a fazer uma prévia para indicar candidato e, depois
de se unir em torno de uma candidatura – no caso, a
minha –, não deixou sair convenção. O MDB não fez
convenção. Fez prévia, mas não fez convenção e não

NOVEMBRO
2009
Novembro de 2009

participou da eleição para Presidente. Nessa última,
não apoiou nem o PSDB nem o PT, porque não reuniu a convenção. Se tivesse feito convenção, ganhava
a candidatura própria. Amanhã, sábado, estarei em
Curitiba numa reunião de lideranças do MDB convocadas por vários diretórios estaduais, tendo à frente
o Governador Requião, do Paraná. Nós vamos tentar,
mais uma vez, exigir a reunião do MDB Nacional, e o
Requião aceitará a indicação, porque o problema do
MDB é que nós temos vários candidatos que podem
ser candidatos a Presidente da República, mas ﬁca naquela: é tu, é Requião, é Governador do Rio, é Jobim,
não sei o quê. Não! Amanhã, o Requião aceita levar
o seu nome à convenção, e quero ver o que o Partido
vai fazer. O que o Partido, que tem o maior número de
Deputados, Estaduais e Federais, maior número de
Vereadores e de Prefeitos, maior número de Governadores e de Senadores; que, na última eleição, fez
seis milhões de votos do que o partido que entrou em
segundo lugar, quando um Congresso espetacular,
com reuniões de lideranças do Brasil inteiro, quando
lançar candidato a Presidente da República uma ﬁgura
com a dignidade, com a correção e com a seriedade
do Governador Requião e ele disser que aceita, quero
ver o que vai fazer o MDB nacional. Mas eu felicito-o e
não nego que vejo V. Exª, quem diria, com uma certa
inveja, inveja cristã, de ver como V. Exª se adaptou.
Aqueles que imaginavam que V. Exª, excluído do MDB,
de uma eleição que tem um candidato a Governador,
um candidato a Presidente da República, dois candidatos a Senador...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS. Fora do microfone.) ... não queriam lhe dar uma legenda, e V. Exª
está aí, no seu horizonte, olhando pra frente, de cabeça erguida, com o programa de um Partido, realmente, excepcional. É utópico V. Exª sonhar em levá-lo ao
poder, cá entre nós, como é utópico eu, Pedro Simon,
querer levar, com essa gentinha que está aí, o PMDB
ao poder. Mas é muito bom V. Exª ter tranquilidade, ter
serenidade, ter paz de espírito para ter essa utopia.
Sim, como dizia Luther King, sonhe! V. Exª é campeão
de audiência da TV Senado; com V. Exª, aumentará o
número das pessoas que também sonharão. E, quem
sabe, chegaremos lá!
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço, Pedro Simon. E quero que V. Exª continue sendo nosso
Líder aqui. Eu queria...
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Senador Mão Santa, como V. Exª sempre nos
ensina aqui, o melhor discurso do mundo...
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O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Foi feito em
um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Eu lhe dou mais um minuto.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Vamos encerrar. Mas a gente tem que agradecer, senão ﬁca como
mal-educado, não é, Pedro Simon? Mas, digo, Osvaldo Sobrinho, como o poeta Gonçalves Dias, de Canção do Exílio: “Meninos, eu vi”. Meninos, vi Requião
candidato a Presidente, e foi recusado. Já votei nele
em uma convenção. Itamar, símbolo da austeridade,
e Pedro Simon.
“Meninos eu vi”. Por isso, essa nossa decepção.
E, no Piauí, vi oferecerem minha cabeça, como foi oferecida a de João Batista aos Herodes do poder. Paulo
Paim, um minuto para terminar. Hoje é dia, você sabe,
do Zumbi dos Palmares. Então, não podemos negar ao
melhor da raça negra do mundo, que se chama Paulo
Paim, o Barack Obama nosso.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Fico com
Zumbi, que já ﬁcou legal. Senador Simon, nunca me
esqueço do Décio de Freitas, que, quando me elegi
ao Senado – ele já faleceu, V. Exª o conheceu, escritor
gaúcho –, disse: “Vai ter um Zumbi agora no Senado”.
Então, ﬁco com o Zumbi, que ﬁca legal. Senador Mão
Santa, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, o
conjunto da obra. Quando V. Exª mostra a capa dos
jornais daquela noite dos aposentados, lá na Câmara,
naquele corredor gelado, eram 200 aposentado. Passei
a noite lá com eles. Vi a ﬁbra, a raça, a coragem, Senador Simon, Senador Mesquita, Senador Casagrande.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Não foi assistir ao ﬁlme com eles?
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Não, não,
não. Não teria sentido! Eu, que falo tanto dos aposentados, ia assistir a um ﬁlme, enquanto os aposentados
dormiam nos corredores frios da Câmara dos Deputados? E eles diziam para mim o seguinte: “Senador
Paim, não temos nada a perder. O nosso salário é um
salário miserável! Vamos posar hoje aqui [e ﬁcaram até
o meio-dia do outro dia] e voltaremos quantas vezes
for necessário.” Felizmente o assunto avançou, pelo
menos no campo da...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Vou concluir, Senador. Vai haver uma reunião em São Paulo,
na segunda-feira, com todas as centrais, todas as confederações, e a Cobap volta à mesa de negociações,
na busca de garantir o aumento real dos aposentados
e também o ﬁm do fator. Foi V. Exª quem relatou a matéria nas comissões e fez um belíssimo trabalho. Que-
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ro cumprimentá-lo, Senador Mão Santa. Se há esse
debate hoje, na Câmara, é porque V. Exª foi agente
direto desse processo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior relatou a matéria referente ao salário-mínimo
e a esse reajuste real. Acho que o Senado cumpriu a
sua parte.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – SR) – Presidente, se
o Paim me permite, acho que podíamos fazer – e está
na hora de fazer – uma discussão da maior importância. O Ministro da Fazenda diz que teu projeto quebra
o Brasil. Acho que devíamos colocar essa discussão
entre o Paim e o Ministro da Fazenda. Quebra ou não
quebra? Acho que o Paim está certo; não quebra, mas
ele diz que quebra. Seria uma boa discussão se esse
debate ocorresse frente a frente. Teu projeto quebra o
Brasil ou não quebra o Brasil?
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Não quebra.
E eu me socorro da jornalista e economista Ana Amélia,
lá do meu Rio Grande, que fez esse desaﬁo ao Ministro.
A Ana Amélia fez um belo trabalho – e tem feito quase
todos os dias. A Ana Amélia diz que o que quebra o
País é a corrupção, é o desmando, é o desvio do dinheiro da Previdência, é não atender as propostas dos
aposentados para garantir a esses homens e mulheres
o salário miserável que eles estão recebendo, porque,
se não mudar a lei, o salário vai despencar. Eu queria
aqui, de público, que a Mesa registrasse inclusive o
artigo escrito pela economista e jornalista Ana Amélia,
que fez uma defesa deste Senador, Senador Paim. V.
Exª disse que ela é nossa colega; e que bom que ela
seja, porque ela fez uma defesa num artigo como eu
nunca tinha visto na imprensa brasileira.
(Interrupção do som.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – O Senado
estava certo quando aprovou os dois projetos, tanto o
ﬁm do fator quanto o reajuste real dos aposentados.
Quanto ao Ministro Mantega, ele é meu amigo. Acho
que ele fez uma brincadeira que acabou tendo repercussão, porque ele sabe que um reajuste miserável
para os aposentados não vai ter impacto negativo
nas contas da Previdência. E os números que estão
no Siaﬁ da Receita Federal, do Ministério da Fazenda,
do Ministério da Previdência é que me dão a garantia
de que o impacto vai ser praticamente zero. Chego a
dizer que esse reajuste de 5% para o aposentado é
como se fosse um grão de areia no oceano. Obrigado,
Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradeço e
incorporo todas as palavras do Paim ao meu pronunciamento. Digo que me orgulho de, nesse calvário dele
de luta, de restituir a dignidade aos velhinhos, aos aposentados, ser o Cirineu dele.
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Com a palavra – eu não podia negar; ontem, foi
o Dia da Bandeira, e a melhor...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Fora do microfone.) – ... bandeira da justiça aqui é Geraldo Mesquita
Júnior.
Então, uma homenagem à bandeira da Justiça,
que ele representa.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Senador Mão Santa, eu estava ouvindo aqui, assim
como o Senador Simon, o seu discurso, a sua saída
do PMDB, algo que se lastima até hoje, lá no Acre,
inclusive. Eu encontro as pessoas, e elas comentam:
“Senador, como é que o PMDB permitiu que o Senador
Mão Santa saísse?” E contei as circunstâncias; contei
da tibieza, contei da pusilaminidade daqueles que, de
forma subserviente, preferem perder um companheiro
como V. Exª a se impor como um grande Partido, que
é o PMDB. Quero dizer a V. Exª que, é claro, minha
participação na sua campanha seria algo inexpressivo,
mas estou aqui me comprometendo...
(Interrupção do som.)
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
...de público, a pelo menos ir lá, no Piauí – vou encontrar tempo, porque teremos campanha no Acre também
–, subir no seu palanque e dar o testemunho da sua
atuação nesta Casa, do que V. Exª representa, o que
sua presença aqui representou esse tempo todo.
É o mínimo que posso fazer em termos de gratidão pelo privilégio de ter convivido com V. Exª durante esse tempo todo aqui, de ter aprendido com V. Exª.
Aprendido o quê? Aprendido a ser homem, aprendido
a ter dignidade, aprendido a não rastejar, aprendido
a não ser subserviente. Aprendido a não ser subserviente, porém, respeitoso, como V. Exª o é. Resistente!
Isso é o que aprendi...
(Interrupção do som.)
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC.) ...
com V. Exª. Aprendi isso tudo no convívio com V. Exª.
O mínimo que eu poderia fazer... Eu não diria nem em
retribuição a isso, mas em consideração ao que V. Exª
representou este tempo todo para o Senado Federal,
para o Brasil e para o Piauí. É ir lá ao seu Estado. E
vou! Estou aqui me comprometendo e vou cumprir.
Vou lá subir no seu palanque e, no mínimo, dizer para
os piauienses o que aprendi com V. Exª, o que V. Exª
representa para o Brasil, para o Senado Federal e a
importância do seu mandato para o Piauí. E isso eu
vou fazer; pode escrever no seu caderninho.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agradecemos
essas palavras.
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Quero dizer que não é assim, não. V. Exª e sua
esposa, Helena, conquistaram minha cidade e o Piauí
no pouco período em que passaram lá.
Para terminar, agora, vai de Cristo mesmo! Agora, é a palavra. Está lá na Bíblia o nosso sim, sim;
não, não. Agora é a de Cristo, em um minuto. Termino
como Cristo disse. Ele disse: “Eu vim ao mundo não
para ser servido e, sim, para servir.” Estou no Partido
Social Cristão, Pedro Simon, não para ser servido,
mas para servir ao Partido, à Democracia, ao meu
Piauí e ao Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB
– MT) – Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro
Simon.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, eu queria pedir permissão ao Senador Pedro Simon, para que me dê um minuto, antes,
no momento em que V. Exª vai-se dirigindo à tribuna,
porque eu quero fazer um registro e, como terei de viajar
daqui a pouco, não terei tempo de esperar minha hora
da inscrição. Com a permissão do senhor e de Pedro
Simon, eu faço um registro, rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro,
o registro de que eu acho importante e fundamental
que o Governo brasileiro e o Congresso Nacional encontrem uma saída para o reajuste dos aposentados
que ganham mais de um salário mínimo. Eu tenho
acompanhado o debate, tenho discutido. Já votamos
uma matéria aqui no Senado. A matéria está na Câmara. Nós reconhecemos as diﬁculdades que o Governo tem, mas também sabemos as diﬁculdades e
os prejuízos que os aposentados têm tido nestes últimos anos com relação à perda do poder de compra
de seus salários.
Então, também me somo à necessidade de encontrarmos um caminho, uma saída para que isso
possa acontecer.
Mas, hoje, Sr. Presidente e Senadores aqui presentes, eu quero, especialmente, fazer um registro sobre o Dia da Consciência Negra, que comemoramos
hoje. A data é em homenagem e lembrança à morte
de Zumbi dos Palmares, uma das ﬁguras históricas da
luta e da resistência dos negros contra o domínio dos
brancos e nos faz questionar se a desigualdade ainda
permanece. Desejaria muito acreditar que não. Mas,
infelizmente, nos dias de hoje, em pleno século XXI,
temos constantes descasos e preconceitos.
Eu acho importante só relatar um fato. Hoje, em
uma reportagem da CBN, dois repórteres, Eduardo
Compan e Leandro Lacerda – o primeiro negro e o

NOVEMBRO 2009
Novembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

segundo branco –, vestiram-se da mesma maneira,
percorrendo diversos locais, como lojas e bancos,
e o tratamento foi totalmente diferente. Infelizmente,
ainda vimos a discriminação no atendimento a essas
pessoas que chegam a lojas, bancos, com todo tipo
de menção e de referência. Ainda há muita discriminação presente.
O exemplo dessa reportagem faz reﬂetir que situações assim são mais frequentes no cotidiano do
que se imagina. Em várias empresas, não são raros
os casos de brancos com salários mais altos do que o
dos negros. A pesquisa nacional de emprego, Sr. Presidente, prova isso. No mês de setembro, a remuneração
média dos trabalhadores brancos foi 90,7% maior do
que a dos proﬁssionais negros e pardos.
Durante a crise econômica, esse índice chegou
a 102%, conforme destaca uma reportagem do jornal
O Estado de São Paulo, desta sexta-feira.
Qual a razão para que pessoas que realizam a
mesma função recebam com uma diferença gritante?
O que a cor da pele inﬂuencia na capacidade criativa
e na competência do cidadão? Não há resposta, além
do puro preconceito.
Não vejo motivos para a permanência de desigualdades como estas, principalmente porque a população brasileira é formada pela mistura de índios,
brancos e negros. O Brasil, Sr. Presidente, é atrativo
mundialmente pela mistura de raças e pela herança que
temos de cada povo. Dos negros, herdamos a música,
a capoeira, a culinária e algumas práticas religiosas,
ou seja, costumes que fazem parte do nosso dia a dia.
Não podemos desprezar isso.
Lamento que o preconceito racial ainda exista.
Já passou da hora de a sociedade deixar de alimentar
a desigualdade entre brancos e negros, prática dos
tempos do Brasil Colônia. Portanto, parabéns aos negros do Brasil e do mundo e que realmente passemos
a ter mais consciência de que o preconceito favorece
o atraso social e cultural do País.
E faço uma homenagem ao Senador Paim, que
é um negro e, com muita dignidade, honra toda a população brasileira aqui, no Senado. E faço uma homenagem ao Deputado Estadual Sargento Valter, do
Espírito Santo, e ao Vereador Juarez, de Vitória, que
ontem ﬁzeram uma bela audiência pública para discutir
a situação dos afrodescendentes no Brasil e no Estado
do Espírito Santo e para comemorar e protestar no Dia
da Consciência Negra.
Obrigado, Sr. Presidente e Senador Pedro Simon,
pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Com a palavra S. Exª o Senador Pedro Simon.
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Ainda há dois oradores inscritos: o Senador Geraldo Mesquita e o Senador Osvaldo Sobrinho, que vos
fala. Agradecendo a compreensão de V. Exª, porque,
na verdade, alguns fatos acontecem.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, eu tenho aproveitado
e tenho tentado ler, medindo as minhas palavras, sobre
alguns assuntos que eu acho importantes na hora em
que nós estamos vivendo. Eu estou sentindo que há
um ambiente de ﬁm de festa e, na verdade, ninguém
sabe quem é quem.
Essa última decisão do Supremo, que eu não sei
se é jurídica, se não é jurídica, mas o Supremo decidir
que quem decide é o Supremo e, depois, o Supremo
decidir que ele decide e o Presidente faz o que quer...
Eu não entendo mais nada. Realmente, eu não entendo mais nada.
Srs. Parlamentares, eu tenho dito reiteradas vezes que não haverá mudança signiﬁcativa de valores
e de comportamentos políticos no Brasil de dentro
para fora. Isto é, as alterações profundas, necessárias, urgentes na política brasileira não nascerão no
útero institucional – nem Executivo, nem Legislativo,
nem Judiciário. Aliás, quando isso aconteceu, via de
regra resultou de longos períodos de obscurantismo e
na contramão do que se deseja: os arranhões profundos da democracia brasileira. Quero dizer, alterações
de dentro para fora para tolher exatamente qualquer
mudança de fora para dentro.
Foi assim, por exemplo, nos chamados anos de
chumbo. Todas as mazelas daqueles anos de mordaça,
de escuridão democrática se deram pela força. Quase
todas as vozes individuais ou coletivas eram caladas
muitas vezes para todo o sempre até com a morte.
O País vive hoje um tempo de democracia. Espera-se que um tempo inﬁnito de democracia. Mas isso
não signiﬁca uma prática que se coadune com a consequência teórica de que a população possa contar
com sua representação democrática para as mudanças
de que tanto se necessita.
O Brasil é democrático? É. As instituições são
democráticas? São. Mas esperar delas as mudanças
profundas, eu não acredito. Ainda que nas posições
mais essenciais essa representação seja escolhida, ela
não tem correspondido à legitimidade que se requer
para que seja verdadeiramente representativa.
Todos os artifícios, todas as artimanhas são arquitetadas no sentido de que, como na obra de Lampedusa, famoso escritor italiano, tudo deve mudar para
que tudo permaneça como está.
Esse longo debate que se tem no Congresso hoje
dessas modiﬁcações, e com estudos da Fundação
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Getulio Vargas, e não sei mais o quê, e não sei mais
o quê... O que a gente vê é isso.
Tudo deve mudar, para que tudo permaneça
como está!
Eu não tenho dúvida de que há nesses momentos e nesses nossos tempos uma dose exagerada de
inércia, de inércia na população, para participar ativamente da vida política do País.
Há evidências de que estamos vivendo uma espécie de anomalia social. A população já não conﬁa nas
suas instituições, tamanhos os desmandos, tamanhos
os desvios de conduta veiculados pela mídia nos últimos tempos. A desconﬁança é quase que total. Daí a
aparente complacência da população com determinados tipos de delitos políticos, elegendo também como
exemplo representantes sabidamente praticantes de
crime de desvio de recursos públicos e até mesmo cometendo diretamente irregularidades, como a sonegação ﬁscal e a pirataria, entre outras coisas.
Também o chamado jeitinho brasileiro tem sido
utilizado para burlar regras sociais já instituídas. Nesses
casos, repito o que já disse várias vezes desta tribuna:
parece vingar a chamada lei de Gerson, ou seja, levar
vantagem em tudo, mesmo que isso signiﬁque prejuízo
para alguém. Exemplos típicos são os desrespeitos a
ﬁlas, a lugares demarcados para pessoas com necessidades especiais, as ligações clandestinas a serviços
públicos também, entre outros.
A propósito desse chamado “jeitinho brasileiro”,
o Professor Alberto Carlos Almeida, da Universidade
Federal Fluminense, escreveu: “A Cabeça do Brasileiro”, é um retrato ﬁel de como as pessoas recorrem
a artifícios, muitas vezes de sobrevivência, para criar
desvios do caminho da boa conduta. Muitas vezes
instituídos como costumes que não mais consideram
irregularidades. Costumes até ontem irregulares, hoje,
são considerados normais; muitas vezes instituídos
como costumes que não mais consideram, repito,
como irregulares.
Acham, por exemplo, normal o pagamento de
propina, de gorjeta, não importa o tamanho, para que
o seu pleito seja atendido com prioridade, passando
à frente da sequência instituída.
O trabalho do Professor Alberto também mostra,
embora com pequenas variações, que se trata de procedimento corriqueiro em todas as camadas sociais da
população e com aceitação, no mínimo, tolerável.
Dois terços da população, segundo a pesquisa,
já recorreram reiteradamente a procedimentos ditos
como fora da ordem, para obter algum tipo de vantagem pessoal. Quebrar a regra tem sido cada vez mais
uma regra. Há, portanto, uma linha muito tênue entre
o que seja um favor e o que se pode deﬁnir como cor-
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rupção. O jeitinho brasileiro, para muitos uma forma
criativa de sobrevivência, pode ser, ao contrário, um
dos piores instrumentos de desvio de conduta social
e, consequentemente, de alimento à impunidade, o
que revigora, como numa causação circular, a própria
corrupção.
Não há dúvida também de que o mercado cria
e fortalece um cenário de competição, em detrimento de posturas coletivas. O ser humano não vê mais
o seu próximo como semelhante, mas como concorrente, seja para a vaga no emprego, seja para a vaga
na universidade, seja para a vaga no estacionamento, seja, pior ainda, pela prioridade na ﬁla do hospital,
muitas vezes numa linha divisória macabra entre a
vida e a morte.
Obviamente, atitudes individuais são inimigas de
qualquer processo de mudança que se imagine possa
acontecer. Apenas, repito, de fora para dentro. Então,
nessas condições, um dos primeiros passos, se o desejo é o de mudar, é incentivar processos de criação
e de atuação coletiva, na contramão do que acontece
nos dias atuais.
É interessante observar, nesse sentido, o discurso
do atual Presidente da França. Ele vem muito ao encontro do que eu tenho dito. Também estão numa espécie
de nova religião, que eu chamei de consumismo, cuja
bíblia é a globalização. Para Sarkozy, Presidente da
França, cuja bíblia é a globalização: “É preciso mudar
a religião das cifras, por trás da qual está a religião do
mercado, por uma política de civilização”.
Quem sabe esteja aí, nesta discussão de que
seja efetivamente uma política de civilização, a chave para uma alteração de posturas, tanto individuais
como coletivas, para que se fortaleçam os instrumentos a serem utilizados para as mudanças políticas e
institucionais que tanto se desejam.
O homem está cada vez mais plugado no mundo,
mas ele também está, igualmente e cada vez mais,
solitário, entre quatro paredes. Entre ele e o mundo,
um único botão, uma tecla, um toque, mas ele perdeu
a energia gerada pelo poder do calor coletivo, do coro,
da orquestra.
Ele é solo, sem acompanhamento. Acabaram-se
os espaços coletivos, as “ágoras”, substituídas pelos
corredores dos shoppings, a instigar a religião do consumismo ou das cifras, como bem disse o Presidente
da França. Com uma tecnologia cada vez mais soﬁsticada, o céu continua sendo do avião, mas a praça já
não é mais do povo.
São muitos os exemplos da força do povo – nos
chamados planejamento e orçamento participativo, ou
no acompanhamento das ações dos poderes, principalmente em nível local. Também merecem destaque
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os movimentos pela reforma agrária, as organizações
dos sem-teto e dos sem-moradia, bem como dos atingidos por barragens, entre tantos outros.
Ainda não se deu o devido valor a tantas iniciativas de organização popular existentes em todo o País.
Nos Conselhos Municipais de Saúde, de Educação, de
Saneamento, por exemplo. Eles se constituem em espaços de discussão da maior importância e de caráter
consultivo, deliberativo, ﬁscalizador, mobilizador e sobretudo moralizador. São conselhos que representam
a pluralidade de votos nas respectivas comunidades
municipais.
Também não têm merecido a devida atenção as
instituições representativas da sociedade civil, como as
cooperativas, as associações de classes, os sindicatos
patronais e de trabalhadores. São milhares em todo o
País. Iniciativas que, se mobilizadas, poderiam constituir
a melhor alavanca para os movimentos que desencadeiam as tais mudanças político-institucionais.
Os movimentos populares que chamaram mais
atenção nos últimos tempos foram, sem dúvida, a
campanha pelas Diretas-Já! e a dos Caras-Pintadas.
A primeira, “Diretas-Já!”, levou à rua um grito coletivo
pelo ﬁm das eleições indiretas para a Presidência da
República, instituídas pelo regime militar, instalado 20
anos antes. Esse movimento coroou diversos outros,
sempre pela restauração da democracia, como o que
teve como objetivo a anistia ampla, geral e irrestrita, a
luta estudantil comandada pela UNE – Ó, a UNE! Como
tenho saudade dela hoje! – e o dos trabalhadores de
diferentes categorias, fábricas, entre outros.
O chamado Diretas-Já foi, sem dúvida, uma das
mais belas páginas da história do Brasil, e mostrou o
poder da mobilização popular. Muito depois de derrotada a Emenda Dante de Oliveira, que procurava dar
corpo legal às diretas, o povo, decepcionado no princípio, não se desmobilizou: depositou em Tancredo a
conﬁança de que ele tomaria posse e, ato contínuo,
restauraria o voto direto em todos os níveis.
Morto Tancredo, antes de assumir efetivamente,
e guindado Sarney, dúvidas ainda pairavam no sentido do avanço democrático. Aﬁnal, o novo Presidente
havia dirigido exatamente o partido que deu suporte,
até ali, ao regime que se desejava extinguir.
O próprio enterro de Tancredo foi um misto de
emoção e comoção, e à tristeza estampada no rosto
da multidão que acompanhava o serviço fúnebre que
culminou com a ocupação das ruas, durante o cortejo,
se somava uma dose de frustração, de grande expectativa pelo que poderia advir.
Foi essa mesma mobilização popular que ainda
fazia ecoar o grito das ruas que fez com que o Presidente Sarney mantivesse as linhas do governo pro-
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posto por Tancredo Neves. Não poderia ser diferente,
sob pena de explicitar, naquele momento de profunda
sensibilidade, que a mudança pela qual tanto se lutou
e que tivera passado pela eleição do ex-governador
mineiro, ainda que indireta, teria sido abortada pelo
imponderável.
O fato mais importante para que essa mudança se
efetivasse não foi obviamente a manutenção da equipe de governo escolhida anteriormente por Tancredo,
na qual eu me incluía, como Ministro da Agricultura,
nem mesmo a linha de ação política ou de deﬁnições
programáticas. Foi a convocação da Assembléia Nacional Constituinte, determinada pela luta democrática,
e que Sarney cumpriu.
Não participei diretamente desse momento da
nossa história recente, porque o povo gaúcho me elegeu, em 1986, para missão não menos honrosa de
governar o Rio Grande. Mas não tenho dúvida de que
a Assembléia Nacional Constituinte foi um dos mais
ricos exemplos da importância da participação popular
nos destinos de um país.
A Constituição de 1988 não foi chamada de cidadã
por acaso, pelo grande timoneiro Ulysses Guimarães.
Ela encarnava em cada um e no conjunto de seus artigos uma luta de mais de vinte anos. Ela foi escrita com
as mesmas palavras e movida pelos mesmos sentimentos, pelos mesmos gritos pela liberdade proferidos por
milhões de brasileiros em todos os cantos e recantos
deste País, durante mais de duas décadas.
A Constituição brasileira, “cidadã”, é o retrato
mais que ﬁel da importância da participação popular nos destinos de um país e nos destinos do seu
povo. Ela também contém dispositivos que permitem
a participação direta da população nos seus destinos,
como os projetos de iniciativa popular, o plebiscito e
o referendo.
Os caras-pintadas construíram o outro momento que, reitero, demonstrou o poder de mobilização
da população. Não tenho dúvida, qualquer dúvida,
que, não fossem as ruas ocupadas pela caminhada
em direção à ética na política, teria sido outra aquela
história. Nada teria acontecido nos altares do Poder,
principalmente no Legislativo.
No inicio dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada para investigar denúncias de
esquemas de desvio de recursos do Poder Executivo,
ninguém, nem mesmo os mais experientes na atividade legislativa, esperava que aﬁnal um Presidente seria
afastado por via constitucional.
Era a primeira eleição direta para a Presidência,
e o cheiro de chumbo ainda não havia sido dissipado
inteiramente do ar. Havia vozes inclusive no sentido de
que a governabilidade e a continuidade democrática
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exigiam que se atenuassem os fatos, que àquele momento já colocavam feixes de luz nas investigações.
O povo nas ruas, caras-pintadas à frente, não
permitiu que se revelassem tais fatos. Mas que se revelassem. Foi notória a mudança de postura e de atitude
de partidos e de parlamentares, assim que o grito do
povo ecoou nos corredores do Congresso.
A voz rouca das ruas provocou mudanças nos
ouvidos moucos do Congresso.
O povo, que havia sido convidado a se vestir de
verde e amarelo, cobriu-se de preto. Utilizou-se da cor
do luto para o protesto. Um luto na luta pela ética.
Essa é uma história para ser repetida, para que,
repetido seja aquele ato do povo, porque infelizmente
repetidos também são hoje os fatos que levaram esse
mesmo povo a exigir mudanças, a se enlutar, a lutar.
Eu também não tenho qualquer dúvida a respeito da mídia nas mobilizações populares. Os exemplos
até aqui destacados também podem ser citados para
demonstrar que, se não fossem as manchetes de primeira página e de abertura do nosso noticiário, teria
sido difícil mobilizar tanta gente nas ruas e tantas mentes no Congresso.
A mídia é, e tem que ser assim, os olhos da população em todos os Poderes, em todos os níveis. Ela
tem também um poder mobilizador sem igual.
Vale lembrar que não são poucas as teses que
dão conta no sentido de que foi a mídia o principal instrumento de mobilização para que fosse eleito o presidente para cujo impeachment ela mesma contribuiu,
menos de dois anos depois da posse.
Temo, por um lado, a glamorização da barbárie.
Ela pode gerar efeitos multiplicadores da própria barbárie. Mas eu não posso negar a importância da mídia,
se o objetivo é o ataque direto à impunidade.
Portanto, há que se glamorizar também os bons
exemplos, principalmente os movidos pelo desejo coletivo da população.
Isso signiﬁca multiplicar a participação e, conseqüentemente, como já se viu nos exemplos citados,
os bons resultados no ataque à violência, à barbárie
e à corrupção.
Muito se fala, quando o assunto é o crime e o
desvio de recursos públicos, da tal “certeza da impunidade”, da absoluta certeza da impunidade, que se
multiplica por aí. Pois bem, para multiplicar o bem, o
caminho é óbvio: a “certeza da punidade”. O mal se
multiplica pela certeza da impunidade, o bem será alcançado pela certeza da punidade.
Apesar dos modernos mecanismos de pressão
popular, Internet à frente, nada ainda substituiu as ruas.
A rua continua sendo o caminho mais curto, mais rápi-
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do entre o desejo e a mudança efetiva, se assumirmos
a importância da participação popular.
Eu não nego a importância das mensagens eletrônicas, tão em voga nestes dias, mas o grito em
coro mais que sensibiliza, porque não só ele não se
arquiva, simplesmente, como papel de estatística,
nem se deleta a um toque. Ele chega mais fundo aos
corações e às mentes. Ele produz eco. A pressão é
mais contundente. Não dormita nas prateleiras frias
do esquecimento.
Eu ainda tenho como foco as nossas mais evidentes experiências recentes: “Diretas-Já!” e o impeachment do Presidente. As mobilizações sempre contaram,
além da mídia, com a participação das representações
na sociedade civil.
A União Nacional dos Estudantes, a UNE. Oh,
nossa UNE, onde estás? E as Centrais Sindicais, onde
estão, além dos cargos de comando? UNE e Centrais
Sindicais foram protagonistas decisivas no enredo e
na concepção do capítulo ﬁnal daquelas histórias. Os
“caras-pintadas” tinham na UNE a voz de comando
e de coordenação. Os trabalhadores, de tantas e tão
diferentes atividades, cada uma representada por sindicatos atuantes no campo da política nacional, faziam
coro sob a partitura das Centrais Sindicais.
Hoje, infelizmente, estas mesmas instituições,
quando estão diretamente no poder, foram cooptadas por ele. Recebem polpudos recursos públicos e
não ousam erguer a voz contra seus “ﬁnanciadores
de projetos”, como a construção de sedes suntuosas
e a política de favores e cargos públicos polpudos.
Hoje, no máximo, pintam-se as caras para se conseguir recursos para obras caras ou, por exemplo, para
pressionar pelo passe livre nos ônibus. Pela liberdade
de ir e vir, mas pagando, no máximo, meia passagem.
O que pode ser, também – não nego – de signiﬁcativa importância para os representados, mas que nem
mesmo tangenciam as mudanças estruturais na política e na construção de novos valores e referências
na sociedade brasileira, como se espera.
A alteração da política institucional também engloba, portanto, essas mesmas instituições, mas em
outros moldes, porque elas passaram a se constituir
numa espécie de apêndice do poder.
O mesmo pode ser dito das chamadas organizações não governamentais, que pouco ou nada têm
de não governamentais. Também elas, muitas vezes,
têm-se tornado apêndices do Estado, ﬁnanciadas, não
raramente, com recursos públicos, quando não defendendo interesses nem sempre explícitos.
As ONGs são objeto, inclusive, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso, tendo
em vista evidentes desvios de objetivos e recursos. O
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que, tudo indica, não chegará a denominador comum
nenhum, porque se estabeleceu, no plenário da CPI,
uma dicotomia entre o Governo atual e o anterior,
cada um ameaçando o outro com listas de ONGs que
comprometeriam, mutuamente, os dois lados. Na época do PSDB, apoio às ONGs dela, e, agora, apoio às
ONGs do PT: “Tu não examinas aqui, e eu não examino lá”. Não é raro se ouvir, nos arredores do plenário
da Comissão, expressões em tom de ameaça, como
“chumbo trocado”. Como no ditado popular, “chumbo
trocado não dói”.
Como em tantos outros exemplos de investigações ávidas por aspas, nada se investigou e nada se
investigará.
Não serão, portanto, as organizações não governamentais, pelo menos nos moldes atuais, as timoneiras de movimentos de fora para dentro, os únicos que
se imagina atingir os efeitos desejados na condução
política do País.
Mas, apesar de tantos óbices, serão as organizações da sociedade civil as responsáveis pela mobilização popular neste necessário movimento “de baixo para cima” e “de fora para dentro”. Bons exemplos
também não faltam.
No passado recente, também respaldado na
“Constituição Cidadã”, há que se destacar o primeiro
projeto de iniciativa popular, que logrou obter mais de
um milhão de assinaturas, que se destinava a combater a compra de votos no período eleitoral.
Essa proposição deu origem à Lei nº 9.840, de
1999, que já foi utilizada para cassar centenas de mandatos obtidos de modo fraudulento.
A elaboração do projeto envolveu entidades de
maior representatividade do movimento social no Pais,
sob a liderança da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), da OAB e da ABI.
Esse movimento volta, agora, com a mesma liderança também para respaldar projeto de iniciativa
popular, com o objetivo de possibilitar o registro de
candidaturas de quem tenha apenas o que se convencionou chamar “ﬁcha limpa”.
Foram mais de um milhão os que aderiram ao
projeto. Uma lufada de ética em muitos que serão,
aprovada a lei, alcançados por ela.
Para se ingressar no serviço público, mesmo que
aprovado em concursos com altos níveis de diﬁculdade, há que se comprovar conduta ilibada. Não basta,
portanto, conhecimento comprovado. Há que se comprovar procedimento adequado à função de cuidar dos
recursos públicos.
Assim é, também, em todas as nossas relações.
Não se faz negócio com quem tem passado que se
possa condenar. Entretanto, não é assim quando se
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trata de um candidato a traçar os caminhos da política brasileira. Ao contrário, o manto da impunidade
é usado nas eleições para se alcançar a imunidade.
Quantos são os que se candidataram exatamente para
conseguir os tais foros privilegiados? Pior ainda: muitas vezes, custeiam suas campanhas eleitorais com
o dinheiro que surrupiaram exatamente nas falcatruas
que lhes geraram os processos que desejam encobrir,
quando eleitos.
Haverá, portanto, participação melhor da população do que quando, coletivamente, deixar de eleger
candidatos que, já antes do pleito, demonstrem não
estar à altura da representação popular? Que não podem ter legitimidade porque não possuem moralidade?
Quem sabe seja esta a melhor participação popular
hoje. Ela é individual e praticada no silêncio das urnas. Mas ela é coletiva, é concebida e se transforma
no grito das ruas.
O Brasil se preocupou, sobremaneira, nos últimos
tempos, em conhecer o eleitor. O País ostenta hoje uma
tecnologia eleitoral imitável pelas grandes nações do
planeta. Grandes nações olham para o sistema eleitoral brasileiro. Perfeito. Voto depositado, voto apurado.
Nenhuma fraude. Mas o Brasil não se preocupou, no
mesmo passo, em conhecer os eleitos. Voto apurado,
no sentido de “contado”. Eleito nem sempre apurado
no sentido de requintado. Ou de “escolhido por (ser)
o melhor”.
Portanto, a minha emenda ao projeto de reforma
eleitoral, que se convencionou chamar “ﬁcha suja”,
veio no mesmo tom da proposta de projeto de iniciativa popular do movimento comandado pela CNBB,
denominado “ﬁcha limpa”.
Adjetivos opostos, objetivos sinônimos, para o
mesmo substantivo. Ambos se concebem como instrumentos de participação popular, porque devolvem
ao eleito a verdadeira legitimidade.
A minha emenda não foi acatada na Câmara dos
Deputados. Quem sabe muitos não teriam sido eleitos,
se ela já tivesse sido aprovada antes das últimas eleições. O projeto de iniciativa popular terá certamente
um poder maior de convencimento. Como terão outras
iniciativas de fora para dentro. Quem sabe, então, para
futuras eleições?!
Pois bem, as mudanças político-institucionais
que o País almeja estão nas mãos do povo: quando
elas se levantam nas ruas ou quando elas apertam
os botões nas urnas, ou quando elas se juntam nas
representações da sociedade civil. Aí está o caminho
mais curto e mais seguro para que possamos recuperar os melhores valores e referências perdidos nestes
tempos de corrupção e de barbárie.
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Como na canção que se tornou hino, quando era
proibido cantar: “(...) esperar não é saber. Quem sabe
faz a hora (....).”
Vamos embora. “A certeza na frente, a história
na mão (...).”
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o
Sr. Osvaldo Sobrinho, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Pedro Simon. Cumprimentos
pelo seu pronunciamento.
Chamamos, para fazer uso da palavra, o Senador Geraldo Mesquita Júnior. E me permita, Senador
Geraldo Mesquita Júnior, com V. Exª já na tribuna, que
eu use a palavra.
Eu havia falado, antes, no plenário, que a jornalista Ana Amélia Lemos tinha feito uma brilhante defesa do nosso trabalho em relação aos aposentados
e pensionistas. Eu recebi, aqui, e vou ler quatro frases
que mostram o eixo do artigo:
Contradições políticas.
No Congresso Nacional, o então deputado e hoje
senador Paulo Paim (PT) manteve coerência nas prioridades legislativas de seus mandatos. Direitos dos
trabalhadores e atenção aos aposentados. Não menos
importante foi a atenção dada às causas raciais, aos
idosos e às minorias. Não surpreende que as propostas
de Paulo Paim para melhorar a renda dos aposentados
tenham tramitação veloz, pela pressão que a categoria
faz sobre o parlamento. (Sic).
E ela diz, mais ou menos assim: “O que me estranha são aqueles que estavam ao seu lado no passado
e agora o criticam”.
Eu peço só que a Casa receba na íntegra o artigo. Eu só li uma parte.
Obrigado, Senador.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Ana Amélia Lemos
Contradições políticas
No Congresso Nacional, o então Deputado e
hoje Senador Paulo Paim (PT) manteve coerência nas
prioridades legislativas de seus mandatos. Direitos
dos trabalhadores e atenção aos aposentados. Não
menos importância foi a atenção dada às causas raciais aos idosos e às minorias. Não surpreende que as
propostas de Paulo Paim para melhorar a renda dos
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aposentados tenham tramitação veloz, pela pressão
que a categoria faz sobre o parlamento. Estranha foi a
sugestão do Deputado Devair Ribeiro (PT) ao propor
sanções do partido contra o senador pelo desgaste
que tais projetos importam ao governo.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezado amigo Senador Paim, que preside
esta sessão, Srs. Senadores presentes. Senador Paim,
eu não podia voltar para casa hoje sem dizer aqui publicamente, até em respeito ao povo italiano, eu não
poderia voltar para casa com a consciência tranquila
se não dissesse aqui o que eu vou dizer: que o Ministro Tarso Genro não fala por este cidadão brasileiro
que ora ocupa esta tribuna, notadamente quando usa
do seu cargo para, de certa forma, ofender, agredir o
Governo italiano a propósito desse imbróglio que se
criou no nosso País em torno de um cidadão italiano, que está aqui e cuja extradição o Supremo, numa
decisão meramente declaratória, reconheceu que há
fundamento jurídico para ela. E estou falando na presença de dois gaúchos ilustres, que são amigos do
Ministro Tarso Genro, mas eu quero deixar bem claro,
e digo em respeito ao povo italiano. Ele diz... Vou citar
aqui o que o jornal reproduz. Ressalvo aqui, inclusive,
a possibilidade de o Ministro não ter dito isso, porque
eu acho tão absurdo o que ele falou que eu ressalvo
aqui a possibilidade de haver um equívoco.
Ele disse aqui: “A Itália de hoje não é um país
nazista ou fascista, embora o movimento fascista lá
seja fortemente galopante, com participação até de
integrantes do governo”.
Senador Pedro Simon, isso dito por alguém num
botequim, tomando uma cerveja, falando bobagem,
como a gente, vira e mexe, faz em botequim, já seria
algo preocupante. Agora, dito pelo Ministro da Justiça,
por um dos Ministros mais fortes deste Governo, que
representa o pensamento político do Governo, isso é
de uma gravidade sem tamanho!
O Ministro Tarso Genro tem todo o direito de justiﬁcar a medida por ele adotada, no sentido de conceder refúgio a um cidadão que foi julgado na Itália;
Itália que, por sinal, ao que me consta e até onde é o
conhecimento de todo brasileiro, é um Estado de direito, é um Estado democrático, com o Poder Judiciário
legitimamente constituído.
O Ministro Tarso Genro tem todo o direito de agir e
justiﬁcar a ação tomada, no sentido de conceder refúgio
a este cidadão, Cesare Battisti. Agora, não lhe assiste
o direito de agredir uma nação amiga, não lhe assiste
o direito de sugerir fascismo no Governo italiano.
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Quem somos nós para julgarmos o que acontece
lá num país onde temos uma tradição de amizade, de
camaradagem, de cooperação mútua, não é?
Portanto, eu queria apenas isto, Senador Paim,
hoje: deixar muito claro, e repito, em respeito ao povo
italiano, porque o Ministro da Justiça, quando profere
uma barbaridade dessa, ele não fala em meu nome.
Em meu nome, em nome do cidadão Geraldo Mesquita,
não é. Faço questão absoluta de fazer essa ressalva,
para o povo italiano, para os italianos residentes no
Brasil, para os descendentes de italianos que moram
neste País que os acolhe com tanta generosidade –
o povo brasileiro é muito generoso. Isso é para que
eles saibam que eu, em absoluto, não concordo com
uma agressão gratuita como essa, proferida, repito,
por um Ministro da importância do Ministro da Justiça
brasileira.
Quando a gente pesquisa acerca das principais
características do fascismo, Senador Paim, eu acho,
eu acho... Como eu disse, não assiste ao Ministro da
Justiça o direito de fazer uma consideração como essa
que ele fez, porque a gente tem que olhar para o nosso
próprio umbigo. Quando a gente acusa integrantes do
Governo italiano de fascistas, a gente precisa deﬁnir,
através das características principais do fascismo, o
que é isso.
Uma delas, por exemplo, é o totalitarismo. Consta que o fascismo tem como uma das suas principais
características o totalitarismo. Ou seja, é um sistema
antidemocrático, que concentra poderes totais nas mãos
de um determinado governante. E aí eu me pergunto:
o que está acontecendo aqui no nosso País para que
a gente se arvore no direito de atribuir essa característica a um outro país amigo?
Ontem, eu tive oportunidade de dizer aqui, desta
tribuna, falando sobre a novela da liberação das emendas parlamentares, que essa liberação não ocorre
como deve ocorrer, porque há uma submissão total
do Congresso Nacional ao Presidente da República
de plantão. E, para minha tristeza e decepção, aquele
que a gente julgava o baluarte da independência, da
resistência, que é o órgão máximo da Justiça brasileira,
parece que também sucumbiu e, repetindo o que nós
fazemos aqui, ou seja, uma posição de subserviência,
eu diria, transfere, remete para o Mandatário da Nação,
para o mandatário de plantão da Nação o direito de dar
a última palavra num caso jurídico, inclusive.
Então, falar de totalitarismo de um país amigo
sem olhar para o próprio umbigo eu acho errado, inconveniente. Para que nos julguemos no direito de
fazê-lo, é necessário examinarmos o que está acontecendo aqui dentro.
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Outra característica do fascismo: censura, cerceamento de crítica, cerceamento ou tentativa de
cerceamento de atuação dos órgãos de comunicação.
Abrimos os jornais nesta semana e o braço político...
Desculpe-me, Senador Paim, mas ressalto sempre
aqui a sua presença, a sua participação nisso tudo,
mas é inevitável que se tragam à luz as cogitações
que ocorrem nos porões do PT, por exemplo, no sentido de criar mecanismos de cerceamento, de censura
aos órgãos de imprensa deste País. Para falarmos de
fascismo, precisamos olhar para o próprio umbigo e
ver o que está acontecendo aqui.
Outra característica fortíssima do fascismo é a
utilização da propaganda, para iludir, para enganar,
para induzir as pessoas a julgarem que aquilo que é
anunciado como suprassumo, na verdade, existe só
de fachada.
Quanto ao anúncio sistemático, abusivo, da propaganda, o Tribunal de Contas tem que se voltar a esse
aspecto aqui no País. Há um uso abusivo da propaganda chamada institucional, de ações que, na sua grande maioria, ﬁcam na pedra fundamental. Essa é uma
característica do fascismo também. Para que a gente
enxergue isso lá fora, a gente precisa, antes, olhar aqui
para o próprio umbigo e ver se, na prática, não estamos a fazer a mesma coisa, ou a fazer isso, já que não
considero que isso esteja sendo feito lá fora.
Portanto, Senador Paim, acho lamentável. Como
eu disse, o Ministro Genro é, talvez, o Ministro mais
importante deste Governo, pois expressa o que se
passa no âmago deste Governo. O sentimento mais
profundo e a concepção mais arraigada deste Governo é expressada pelo Ministro da Justiça, no caso o
Ministro Tarso Genro. Como eu disse, ele tem e teria
todo o direito de adotar a decisão que adotou de conceder refúgio a quem quer que seja. Ele tem todo o
direito de sustentá-la, mas não pode fazer isso agredindo, assacando grosserias e impropérios contra um
governo legitimamente constituído, de um país com
o qual temos tradição de camaradagem, amizade e
cooperação.
O povo brasileiro, tão generoso, tem o povo italiano como um povo amigo. E tenho certeza absoluta
de que o povo italiano vê o povo brasileiro da mesma
forma.
Portanto, acho absolutamente inconveniente, absolutamente deselegante, absolutamente impróprio um
Ministro da Justiça, para justiﬁcar uma ação tomada,
sugerir, de forma clara, por meio dos órgãos de imprensa que o seu Partido quer cercear, controlar, censurar,
que ele tente justiﬁcar uma medida tomada agredindo
terceiros, agredindo governos amigos, agredindo, eu
diria até, uma nação toda.
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Eu queria deixar aqui muito claro: ele não fala
em meu nome quando assim procede. Tenho certeza
absoluta de que o sentimento do povo brasileiro levaria qualquer um que estivesse nesta tribuna a dizer a
mesma coisa. Cada um de nós brasileiros deve estar
triste e preocupado com uma situação como esta: de vir
o Ministro da Justiça a público dizer que o movimento
fascista na Itália é galopante, com a participação até
de integrantes do governo.
Quero deixar aqui registrada a minha estupefação.
Jamais imaginei ouvir do Ministro da Justiça do meu
País algo tão inacreditável, algo tão grotesco, algo tão
grosseiro, o que me leva a vir a esta tribuna dizer que
ele não fala em meu nome quando assim procede.
Era o que eu queria deixar registrado nesta tarde
de sexta-feira, lamentando toda essa confusão, esse
imbróglio envolvendo um cidadão italiano que está
aqui no nosso País e que deu causa a toda essa confusão, que deu causa a impropriedades como essas
ditas pelo Ministro da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra, de imediato, ao Senador Osvaldo Sobrinho, que, pacientemente, ﬁcou aguardando,
tendo inclusive presidido a sessão durante um período.
Eu me comprometi com ele a assumir a Presidência
para que ele faça seu pronunciamento.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Senador Paim, que preside esta Casa,
pela sua forma amiga e cortês de atender aos reclamos
maiores desta Casa e, consequentemente, também
aos seus companheiros, dando esta oportunidade para
que eu viesse aqui falar neste momento.
Mas, de todos os pronunciamentos que eu já ﬁz
nesta Casa, hoje faço o pronunciamento mais triste.
Quis Deus que o destino ﬁzesse eu me encontrar aqui
hoje para comunicar o falecimento do ex-Governador
Garcia Neto, do Estado de Mato Grosso.
Dr. Garcia Neto, uma das maiores ﬁguras públicas do Estado de Mato Grosso, homem que conduziu
a sua vida pela retidão, pela seriedade e pela responsabilidade.
Dr. Garcia Neto era natural do Estado de Sergipe,
nasceu no Município de Rosário do Catete, em 1º de
junho de 1922. Foi um político brasileiro de nome maior
e foi político em Mato Grosso durante muitos anos.
Dr. Garcia Neto é ﬁlho de Antônio Garcia Sobrinho
e Antônia Menezes Garcia. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Politécnica da Bahia.
Formou-se, em 1944, engenheiro civil.
Em Sergipe, foi Diretor do Departamento de Estradas e Rodagem, DER, e também do Departamento de
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Saneamento. Foi funcionário do Ministério da Fazenda
e aí migrou para Mato Grosso e estabeleceu-se como
professor da Escola Técnica Federal de Mato Grosso,
Cuiabá. Foi sócio de uma construtora, além de ter dirigido também o Departamento de Obras do Estado.
Em 1954, foi eleito Prefeito de Cuiabá, pela UDN.
Exercendo cumulativamente o cargo de Presidente
da Associação dos Municípios da Amazônia MatoGrossense. E, em 1960, foi eleito Vice-Governador
do Estado, quando era Governador o udenista Fernando Correia da Costa. Foi eleito para o mandato de
cinco anos.
Filiado à Arena depois, foi eleito Deputado Federal em 1966 e em 1970.
Em 1974, Dr. Garcia Neto foi indicado Governador do Estado de Mato Grosso. E, lá no Palácio
Paiaguás, indicado pelo Presidente Ernesto Geisel,
ele teve a oportunidade de fazer um grande governo
para Mato Grosso.
Durante a sua passagem, Garcia Neto, no Palácio Paiaguás conseguiu fazer um dos governos mais
brilhantes do Estado do Mato Grosso. Foi o último
Governador de Mato Grosso inteiro. Depois, veio o
projeto de divisão, e Garcia Neto teve o desprazer de
entregar o Estado dividido, o que lhe custou muito na
sua carreira política.
Foi candidato a Senador por duas vezes. E, lastimavelmente, não teve a oportunidade de ser Senador
da República. Primeiro, perdeu para o Senador Benedito
Canelas. Foi feita uma campanha difamante contra ele.
E, lastimavelmente, não conseguiu chegar.
Logo depois concorreu contra o Senador Roberto Campos, que era o homem querido do Palácio do
Planalto, e Dr. Garcia não teve condições de competir,
tendo em vista que ao Senador Roberto Campos foram
dadas grandes oportunidades para concorrer àquela
eleição. Mas Garcia Neto concorreu com bravura, com
força, mas, lastimavelmente, não conseguiu êxito.
Dr. Garcia Neto foi casado com Dona Maria Lígia
Borges Garcia, uma senhora que fez um trabalho social em Mato Grosso dos mais belos possíveis. Dona
Maria Lígia, como Primeira Dama, exerceu atividade
social do Estado, dando um trabalho da melhor qualidade aos pobres, às populações mais sofridas do
Estado de Mato Grosso.
Dr. Garcia Neto deixou cinco ﬁlhos, dois já falecidos, o Sr. José Luís Borges Garcia e a Srª Gláucia
Borges Garcia. Filhos que estão lá chorando pela morte do seu pai hoje: Fernando Robério Borges Garcia,
Carlos Antônio Borges Garcia e a esposa do Deputado Rodrigues Palma, Maria Alice Garcia Palma. Todos eles pessoas que participaram da vida pública de
Mato Grosso e que, de uma forma geral, são pessoas
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que ainda hoje ocupam posição de destaque na vida
pública do Estado.
O Dr. Garcia Neto foi um homem que sofreu com
a separação do Estado, um homem que lutou contra
ela e foi convidado pelo Presidente da República de
então Ernesto Geisel para assumir o governo do Estado. Quando lá estava, o Presidente o comunicou que
ia fazer a divisão do Estado, e ele ponderou, e o Presidente pediu que ele ﬁzesse por escrito as ponderações.
Ele voltou a Mato Grosso, reuniu seu secretariado e
lá tirou a posição dizendo o porquê não deveria dividir
o Estado de Mato Grosso. Não foi ouvido. Dr. Garcia
Neto ﬁcou triste. Dr. Garcia Neto voltou para o Estado
e alguns sugeriram que ele renunciasse ao governo do
Estado por ter sido dividido, e ele falou: eu não posso
correr dessa luta agora, principalmente quando o meu
Estado mais precisa de mim, quando está dividido. Mas
pagou caro na sua vida pública por isso e, entristecido,
voltou para casa, quando, na verdade, até hoje, como
cidadão, tem sido exemplo de vida para todos nós.
E eu falo do Dr. Garcia Neto com muita saudade, porque eu comecei a minha vida pública com
Garcia Neto, quando, ainda jovem, 23 anos de idade,
fui indicado por ele para ser o delegado de educação
e cultura da capital. Depois do seu governo, logo em
seguida, tive a oportunidade de ser Deputado Estadual, e lembro-me bem da resistência que ele fez, o Dr.
Garcia Neto, quando oito Deputados foram pedir que
ele me exonerasse porque eu estava sendo a sombra, porque eu teria condição de me eleger Deputado
logo em seguida. Ele falou: não, eu não posso exonerar esse menino, porque ele está fazendo um grande
trabalho pela educação de Mato Grosso. Isso marcou
minha vida, marcou minha carreira, marcou a vida pública que eu tive.
Logo, em 78, fui eleito o Deputado Estadual mais
votado no Estado de Mato Grosso, e, ele, ainda Governador. Logo em seguida, fui eleito Deputado, por
mais uma vez, e hoje me encontro aqui, neste momento triste, comunicando ao Brasil a morte do Dr. Garcia
Neto. E faço isto aqui, este comunicado, em meu nome,
em nome do Senador Jayme Campos, em nome do
Senador Júlio Campos, em nome do Senador Márcio
Lacerda, em nome do Senador Louremberg Nunes
Rocha, em nome da Senadora Serys Slhessarenko
e em nome do Senador Gilberto Goellner, que, hoje,
não estão presentes nesta Casa, mas eu tenho certeza
que estão também enlutados com esse passamento
do Dr. Garcia Neto.
Tombou um gigante, Sr. Presidente. Dr. Garcia
Neto era uma das reservas morais de Mato Grosso,
um homem que fez um trabalho muito grande pelo
nosso Estado. Quando Governador, Garcia Neto teve
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a oportunidade de criar os Distritos Industriais do Estado de Mato Grosso. Ali começou, praticamente, a era
de industrialização de nosso Estado. Dr. Garcia Neto
fez um governo de norte a sul, deixando obras importantes. Naquela época, construir 800 km de estrada
era praticamente uma coisa impossível. E ele deixou
700 km de estradas, 800 km de estradas construídas
em Mato Grosso.
Dr. Garcia Neto fez o maior plano de construção
de escolas do Estado de Mato Grosso. Inclusive, eu
tive a oportunidade de ser Delegado de Educação à
época em que o Senador Louremberg era o Secretário
de Educação do Estado. Participamos desse momento
glorioso na vida do Dr. Garcia Neto.
Ele criou o Pró-Sol, que era um programa, ou
seja, uma secretaria que fazia promoção social no
Estado. E Dona Maria Lígia, sua esposa, lá estava à
frente. E ele exigiu que ela não tivesse remuneração
nenhuma para exercer essa função, coisa inédita na
vida pública do Brasil.
E, lá, ela dirigiu, criando a Fundação Dom Aquino Correia, que dava assistência às pessoas que tinham deﬁciência física, deﬁciência mental. E, assim,
um instituto que, na verdade, deu um grande serviço
a Mato Grosso e ajudou tanta gente pobre, tanta gente que precisava.
Portanto, Dr. Garcia Neto foi, acima de tudo, um
homem público inigualável, um homem que dedicou
sua vida à política de Mato Grosso; um homem que,
quando foi Prefeito, em 1954, tomava postura, tinha razões para as brigas que ele travava. Teve um episódio
até, em Cuiabá, que se chama “A Ponte da Confusão”,
em que o adversário do PSD não queria deixar que
ele inaugurasse a ponte. E lá foi toda a sua UDN para
lutar, para fazer a ponte no Bairro do Baú. E, até hoje,
há essa ponte lá, que é motivo, ainda, de folclore da
política em Mato Grosso. Foi lá, lutou contra a polícia
e contra todos, e Garcia Neto conseguiu implantar
aquela ponte e construir em poucos dias.
Aqui, no Congresso Nacional, ele foi Deputado
Federal por duas vezes. E, quando aqui esteve, Garcia foi um dos criadores da Universidade Federal de
Mato Grosso. Lutou para que a Universidade tivesse
sede em Cuiabá. Foi uma das maiores lutas de Garcia
Neto para ganharmos essa universidade. A juventude e
toda a classe, hoje, de trabalhadores de Mato Grosso
que ﬁzeram curso superior na década de 1960 para
cá devem a Garcia Neto essa luta de ter levado a Universidade Federal para Mato Grosso.
E, aqui, como Vice-Líder da Arena, ele tomou
posições contra a Revolução. Naquele fato em que
Moreira Alves foi cassado, ele, como Líder do Gover-
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no, aqui, ele se colocou contra àquela punição a Moreira Alves.
Foi o único homem da Bancada do Governo que
teve a coragem de peitar a Revolução. E isso quase
lhe custou a cassação do seu mandato.
Portanto, Garcia Neto foi um homem incomum,
um homem acima da média, um homem que verdadeiramente dedicou sua vida às questões maiores do
seu País. Como Diretor da Eletronorte, fez um grande
trabalho para Mato Grosso.
E se temos hoje a Usina de Manso foi porque ela
começou quando Garcia Neto estava aqui, na Eletronorte. Homem de grandes lutas.
Portanto, Mato Grosso chora a morte de Garcia
Neto. Mato Grosso chora a perda desse grande homem
público da história de Mato Grosso. E quase todos os
atos dos últimos 50 anos de Mato Grosso têm o dedo
de Garcia Neto, têm a luta de Garcia Neto, têm a inteligência de Garcia Neto, têm a vontade política de
Garcia Neto.
Mato Grosso perde um democrata, o Brasil perde
mais um democrata, o mundo perde um democrata.
Um homem de posições claras; um homem que, na
verdade, a vida toda lutou pelas posições democráticas. Um homem que nunca tergiversou sobre as liberdades, um homem que dedicou sua vida à defesa da
democracia, do Estado de direito; dedicou sua vida à
defesa das questões maiores da população que ele
sempre representou. Um homem de uma vida pública
completa.
A vida pública de Garcia Neto foi completa: uma
vida de serviço, uma vida de luta, uma vida de coerência, uma vida de responsabilidade.
Portanto, tenho certeza de que a população de
Mato Grosso hoje chora pelo passamento de Garcia
Neto, um homem que ﬁcará na história; história linda,
história gravada no coração de todos, porque foi um
homem que, realmente, trabalhou com dedicação.
E o que é o destino?! Coloco-me aqui hoje – eu
que sou discípulo da sua vida pública, eu que comecei
minha vida como professor no seu Governo – e agora
para comunicar ao Brasil seu passamento.
É triste, indiscutivelmente! É possível que, se
não existisse Garcia Neto, eu não estaria aqui, hoje,
na tribuna do Senado da República, porque ele foi o
homem que me deu condições de estudar, de frequentar uma universidade, de ter o meu primeiro emprego,
de ter oportunidade de servir ao meu Estado de Mato
Grosso.
Sr. Presidente Paim, há pessoas que, na verdade, não morrem; apenas passam para outro plano.
Garcia Neto é essa pessoa. A cada dia vai ﬁcar mais
forte sua imagem, porque ele foi um homem que vi-
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veu para servir. Não foi um homem que viveu para ser
servido, mas para servir. Viveu para se dedicar ao seu
Estado, às causas maiores, ao seu Brasil, ao seu País
como um todo.
Portanto, choro aqui a morte de Garcia Neto, porque tenho certeza de que pessoas como ele demoram
muito para nascer; pessoas como ele são difíceis de
se encontrar na História do Brasil. Foi um homem que,
realmente, orgulhou todos aqueles que fazem política
neste País.
Quero aqui, em nome de todos os mato-grossenses, em nome de todos os brasileiros que conheceram
Garcia Neto, dizer à sua família que, na verdade, valeu
a pena a luta dele, valeu a pena o trabalho dele, valeu
a pena a dedicação que ele teve a este País, porque
hoje todos nós somos seus discípulos e todos nós temos um exemplo a seguir. É um homem que, na verdade, marcou a História do Brasil, pela sua bravura,
pela sua inteligência, pela sua competência, pela sua
seriedade, pela forma com que tratava seus amigos,
seus companheiros.
Garcia Neto é da mesma escola de Oscar Soares, que foi Deputado Estadual, um dos homens mais
honestos que conheci na minha vida. É da escola de
Joaquim Nunes Rocha, que também já passou. Todos
eles. Escola da ex-UDN, escola de homens que, na
verdade, encaravam a vida pública com seriedade e
com responsabilidade.
Hoje, foi o dia de Garcia Neto. Ele está sendo
velado na Capela Jardins, em Cuiabá. E tenho certeza de que todos os seus amigos estão lá, chorando,
mas a certeza também de que tiveram sempre ao seu
lado a ﬁgura de um homem que dedicou sua vida a
causas maiores.
Portanto, Sr. Presidente, é neste momento, com
pesar, que eu, minha família e meus amigos transmitimos nossos pesares à família de Garcia Neto, à família
mato-grossense, à família cuiabana, a que ele serviu
durante mais de 50 anos.
Garcia Neto chegou em Cuiabá ainda nos anos
de 1940; chegou como simples jovem, engenheiro
recém-formado e ali ﬁcou até hoje. Sua família, hoje,
goza de privilégio, de respeito naquela capital. Portanto, seu passamento entristece todos aqueles que
o conheceram.
Mato Grosso está de luto, e, durante três dias,
vamos repensar a vida naquele Estado através do luto
que foi decretado pelo Sr. Governador do Estado, Blairo
Maggi, e pelo Prefeito da Capital, Wilson Santos.
Portanto, quero dizer, mais uma vez, que tombou
um gigante; que Garcia teve uma vida vivida em prol do
povo, em prol da sua geração, em prol daqueles que
verdadeiramente acreditam que dá para se fazer uma
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política diferente, uma política de seriedade, de responsabilidade e uma política que engrandeça aqueles
que nos colocam no Parlamento e que nos outorgam
mandatos populares.
Temos, volto a repetir, menos um democrata no
mundo; temos menos um homem público que verdadeiramente dedicou sua vida às questões maiores.
Portanto, aqui quero dizer que eu não queria ter
comunicado isso. Eu queria ter todos os privilégios,
menos este de aqui falar sobre o passamento de um
grande homem, de um grande amigo, de um grande
pai, de um grande companheiro, que foi José Garcia
Neto.
Fica aqui registrado para a História do Brasil o
passamento desse grande homem, que, na verdade, foi
exemplo de luta, exemplo de vida para Mato Grosso.
Sr. Presidente, agradeço a oportunidade que o
senhor me deu para fazer esse comunicado; e agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de conviver com Garcia Neto, de viver no tempo em que ele
viveu e de ter dele adquirido grandes ensinamentos,
que ele deu para toda a minha geração.
É um dos últimos dessa geração antiga que estava vivo em Mato Grosso. Resta, do seu tempo, o professor Aecim Tocantins, que é um ano mais novo que
ele, mas todos os outros já se foram. E, agora, quero
que essa turma nova, que essa geração nova siga o
exemplo de Garcia Neto, porque vale a pena.
Ele estava, inclusive, nos últimos dias, escrevendo
um livro sobre a história de Mato Grosso, sobre aquilo
que ele viveu, aquilo que ele fez e aquilo que ele presenciou. Acredito que não deu tempo de concluir o livro,
mas sua biograﬁa está escrita na História do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Osvaldo Sobrinho, meus cumprimentos
pelo pronunciamento.
A Mesa do Senado ﬁca junto com V. Exª, é solidária nesse seu pronunciamento, lembrando a falta que vai
fazer Garcia Neto para todos nós. Tenho certeza de que
o voto que V. Exª encaminhará à Mesa será assinado
por todos os Senadores e aprovado por unanimidade,
em total apoio a V. Exª, à família e aos lutadores pelas
causas populares, como era Garcia Neto.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) –
Obrigado a V. Exª. Incorporo seu aparte ao meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não há mais oradores inscritos.
Senhores, antes de encerrar a sessão, eu queria
somente dizer que estou acompanhando há dias, há
meses, essa questão do caso da extradição do italiano
Cesare Battisti, em que a decisão coube ao Supremo,

Sábado 21

449

60615

que acabou não decidindo, entendendo que a última
palavra caberia ao Presidente Lula.
O Presidente Lula há de tomar a decisão, e quero de pronto também dizer que o Ministro Tarso Genro
tem posição clara. E é bom, neste País, que os homens
públicos tenham posições claras. Ele é contra a extradição de Cesare Battisti, mas respeita os que pensam
diferentemente e, com certeza, acatará na íntegra a
decisão do Presidente Lula.
Faço só esse esclarecimento, já que o Ministro
Tarso Genro não se encontra neste plenário e não é
Senador da República.
Senhores, antes de concluir a sessão, com tristeza também, Senador Osvaldo Sobrinho, vou ter que
ler um documento que recebi agora, do meu gabinete,
sobre o temporal que atingiu meu querido Rio Grande do Sul:
O temporal que atingiu o estado do Rio
Grande do Sul, no dia de ontem, provocou uma
série de estragos e provocou a morte de cinco
pessoas. Os ventos chegaram a 132 km/h.
O levantamento [preliminar] da Defesa
Civil contabilizou 22 feridos, 6,8 mil desalojados ou desabrigados, 3,6 mil casas daniﬁcadas e 14 domicílios [totalmente] destruídos
no Estado. Até o início da noite, 11 municípios
[ontem à noite] haviam decretado situação de
emergência.
Segundo a imprensa [local, que está cobrindo este momento tão difícil do vento gaúcho], o Litoral forneceu um exemplo das tragédias que se evitaram por pouco. Uma escola
infantil quase foi abaixo em Xangri-Lá.
Estradas racharam, casas e mais casas
foram destelhadas, árvores e postes tombaram
por todo o território gaúcho, ruas e avenidas
ﬁcaram interrompidas.
Como consequência, 576 mil domicílios
estiveram sem energia elétrica no meio da tarde. À noite, ainda havia 251 mil clientes sem
luz no Estado.
A falta de eletricidade parou estações de
bombeamento que fornecem água. Um milhão
de gaúchos – quase 10% da população – chegou a estar com as torneiras secas.
Ainda, segundo a imprensa, as centrais
telefônicas das empresas de água e energia
passaram o dia entupidas.
Mais de 600 equipes das três concessionárias de eletricidade saíram às ruas para
tentar reparar os danos. O cenário era de total destruição: árvores e telhas no chão, ﬁos
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arrancados, postes derrubados e transformadores estourados.
Na Capital [minha querida Porto Alegre],
60 mil domicílios ﬁcaram sem luz.
No Aeroporto Salgado Filho, metade dos
voos atrasou. Rodovias importantes como a
BR-116 e a freeway sofreram interrupções.
Na autoestrada, um caminhão saiu da
pista com a força do vento. Em Osório, duas
bombas de gasolina foram arrancadas de um
posto de combustíveis.
Em Dom Pedrito, o rio Santa Maria transbordou e provocou alagamentos que atingiram
6 mil pessoas.
No início da tarde, quando amainou na
região, a tempestade fustigava a Grande Porto Alegre e o Litoral Norte. Naquele momento,
enquanto recebia notícia dos estragos pelo
Estado, o norte gaúcho, sob um calor próximo dos 40º C, esperava a sua vez, que veio
no ﬁnal da tarde [mas, felizmente], com menos violência.
Depois de suportar ventos de 85 km/h,
Cruz Alta viu a temperatura despencar rapidamente de 38º C para 22º C.
Senhores e senhoras, a situação é grave no meu querido Estado do Rio Grande do
Sul. Faço aqui, neste momento, um apelo à
Ministra-Chefe da Casa Civil [que adotou o
Rio Grande como o seu Estado, a minha querida amiga Dilma Rousseff] e ao Ministro da
Integração Nacional, Sr. Geddel Vieira Lima,
para que façam um esforço concentrado e liberem o mais rápido possível, recursos para
socorrer as vítimas e combater os efeitos dessa verdadeira catástrofe que atingiu o meu
querido Estado.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pois não, Senador Osvaldo Sobrinho.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Excelência, quero dizer que, em nome do povo mato-grossense, quero também externar o nosso carinho ao povo
do Rio Grande do Sul, principalmente este povo que
está sofrendo por essa catástrofe que avassala o seu
Estado e, em seu nome, transmitir a eles a nossa tristeza por esse fato da natureza, que, na verdade, vem
ultrajar aquela população que tanto fez pelo Brasil. Eu
espero, como V. Exª também, que o Governo Federal
rapidamente, mas muito rápido mesmo, com medidas
de urgência e emergência, busque soluções para ajudar
o povo que está sofrendo naquela região. Nós sabemos
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o que é isso, já tivemos algumas catástrofes também
em Mato Grosso por motivo de chuva, há algum tempo
passado. Mas eu sei que, no Rio Grande do Sul, em
Santa Catarina e no Paraná, nos últimos anos, tem
acontecido isso. É necessário que haja uma medida
concreta, célere para que possa amenizar, porque não
se resolve também o que já foi acontecido, mas que,
pelo menos, amenize o sofrimento do povo que ali está.
Eu tenho certeza de que os recursos só do Governo
do Estado não serão suﬁcientes. É necessário que
o Governo Federal vá ao encontro dessa população
que está sofrendo. Se precisar, num momento como
esse, emitir medidas provisórias, que o faça, porque
aí realmente tem relevância e tem urgência. Quantas
que passam por aqui sem relevância e sem urgência?
Essa tem relevância e tem urgência. Portanto, concomitantemente, eu acredito que esses dois fatos já são
necessários para que o Governo tome medidas rápidas
por meio dos seus Ministros, a ﬁm de que se possa
resolver grande parte desses problemas que aconteceram no Estado do Rio Grande do Sul. E, em nome
de V. Exª, transmita a nossa tristeza por essa situação
por que passa seu Estado e seu povo. Eu sei que, para
um representante de um Estado, como V. Exª, que é
responsável, que briga pelas questões maiores, eu
sei que a gente sofre mais, talvez do que aqueles que
lá estão, porque a gente ﬁca com a responsabilidade
nas costas de tentar buscar a solução, principalmente um líder, como V. Exª. Eu sei aqui seu sofrimento
a respeito disso. Portanto, ﬁca o nosso apoio moral,
sabendo que não podemos fazer muita coisa, mas o
nosso pedido ao Presidente da República, que olhe
rapidamente para o seu Estado, porque é importante.
Segundo, Sr. Presidente, desvinculando-me desse assunto, informo a V. Exª que estou entrando com uma
moção de pesar pela morte do Dr. Garcia Neto, que
entregarei daqui a pouco, em meu nome, em nome do
Senador Jayme Campos, do Senador Júlio Campos
e também em nome de V. Exª, pois tenho certeza de
que V. Exª também está sentido por esse passamento
do Dr. Garcia Neto. Portanto, eu pediria aquiescência
para que eu a entregasse, daqui a pouco, à Mesa, a
ﬁm de que possa ser publicada nos Anais desta Casa.
Muito obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Osvaldo Sobrinho, a Mesa acata o
seu requerimento expressado neste momento, que
vai ser encaminhado à Mesa. Pode ter certeza de que
encaminharemos o voto de pesar à família, que, infelizmente, perdeu esse grande homem público que era
Garcia Neto e faremos esse encaminhamento com o
aval de V. Exª e, tenho certeza, de todos os Senado-
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res do seu Estado e do conjunto dos Senadores deste
Congresso Nacional.
V. Exª será atendido, de imediato, na forma regimental.
Por ﬁm, permita-me, ainda, aproveitando o aparte
de V. Exª ao meu pronunciamento, dizer que remeterei,
Senador Osvaldo Sobrinho, o meu pronunciamento à
Casa Civil, à Ministra Dilma e ao Ministro Geddel, fazendo um apelo e relatando os fatos que estão acontecendo, e somarei ao meu pronunciamento também
o aparte de V. Exª. E eu o farei com a grandeza do
momento, porque, toda vez que uma situação semelhante a essa aconteceu em qualquer Estado desta
Federação, os três Senadores do Rio Grande sempre
estiveram aqui neste plenário, defendendo que a União
auxiliasse o Estado que passava por aquele momento
tão difícil, como é hoje a situação do Estado do Rio
Grande do Sul.
V. Exª lembra bem que, devido à gravidade dos
fatos, se for necessária uma medida provisória, que
se faça a medida provisória em caráter de urgência
urgentíssima, já foram seis mortos pela última notícia
que recebi. A situação é grave, muito grave lá no meu
querido Rio Grande do Sul.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Sr. Senador Papaléo Paes enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
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203, combinado com o art. 210, inciso I e o § 2º, do
Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores,
Venho à Tribuna neste momento para fazer o
registro do artigo “OMST é sim, um caso de polícia”,
do economista e ex-ministro Maílson da Nóbrega, na
revista Veja em sua edição nº 2.139, do dia 18 de novembro de 2009.
No artigo, Maílson da Nóbrega condena, de forma muito concreta, a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no episódio de
invasão e derrubada de laranjais em uma propriedade
de São Paulo e o fato de que “alguns intelectuais emitiram manifesto em defesa do MSRT e com críticas à
imprensa”.
Maílson concorda com o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que diz: “Não acredito
que haja preocupação com a criminalização dos movimentos sociais. Agora, ato criminoso, praticado por
qualquer pessoa, deve ser tratado como crime”.
Senhor Presidente, para que conste dos Anais
do Senado Federal, requeiro que a matéria citada seja
considerada como parte integrante deste pronunciamento.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
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Que Deus ilumine a todos nós!
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 48
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 - Patrícia Saboya*
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*
PDT - Acir Gurgacz**

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

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

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**
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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 Inácio Arruda (PC DO B-CE) (27)
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)
(13)

Efraim Morais (DEM-PB)

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

(1)

(10,21)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(4,7)

(5)

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

1. João Pedro (PT-AM)

(12,22)

(2,6,20)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(19)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(25)

(3,11,16,18)

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

(24)

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

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

(23)

(8)

novembro de 2009

ORDEM DO DIA

sexta-feira 20

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.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.

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 )
(1,4)

Demóstenes Torres (DEM-GO)

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

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

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
(1,4)

Jayme Campos (DEM-MT)

Gilberto Goellner (DEM-MT)

(1)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

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

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

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

(2)

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

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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.
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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 (DEM-PE) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Gerson Camata (PMDB-ES)

(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): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@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 (DEM-MT)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Pedro (PT-AM)
RELATOR: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Leitura: 25/03/2008
Instalação: 10/04/2008
Prazo final: 22/12/2009

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

(1)

1. Senador Gilberto Goellner (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Senador Mário Couto (PSDB)

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

1. Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

1. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

(2)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

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

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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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 (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (2)
RELATOR: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
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)

1. Senador João Vicente Claudino

(3,4)

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).

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854
Fax: 33031176

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.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 330311176
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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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 (PSDB-MS) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (4)
RELATOR: Senadora Kátia Abreu (DEM-TO) (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. Senador Flávio Arns (PSDB)

(2)

(5)

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).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).

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 (DEM-DF) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) (3)
RELATOR: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC) (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)
(2)

(1)

5. Senador Sérgio Guerra (PSDB)

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

1. Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

Senador João Ribeiro (PR)

2. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

Senador Eduardo Suplicy (PT)

3. Senador Flávio Arns (PSDB)

Senador Tião Viana (PT)

4. Senador Paulo Paim (PT)

(4,6)

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

(3)

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

1. Senador Gerson Camata (PMDB)

(3)

(3)

2. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)
(3)

(3)

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

(3,5)

(3)
(3)

PTB
Senador Sérgio Zambiasi

1. Senador Romeu Tuma

PDT
Senador João Durval

1.

Notas:
1. Em 09.06.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro (Of. n 107/09 - GLPSDB).
2. Em 09.06.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia
Vânia (Of. n 107/09 - GLPSDB).
3. Em 10.06.2009, a Liderança do Bloco da Maioria (PMDB,PP)designa seus membros na Comissão (OF. GLPMDB nº 007-A/2009).
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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 (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Marconi Perillo (PSDB)

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

(3)

Senador Renato Casagrande (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
VAGO

(1,2,4)

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

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).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
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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. VAGO

(32)

(38)

(40)

(36,72)

(4,31,81,82,83,84)

7. João Ribeiro (PR)

(39)

Maioria ( PMDB, PP )
(64,67)

Francisco Dornelles (PP)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(58,63)

(61,70)

Gerson Camata (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

(66,69)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,15,55,56)

(54,60)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(53)

Neuto De Conto (PMDB)

(57,65)

1. Romero Jucá (PMDB)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,68,71)

6. Paulo Duque (PMDB)

(1,59)

7. Almeida Lima (PMDB)

(62,77)

(2,59,80)

(62,78)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

(43)
(17,42)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(49)

Raimundo Colombo (DEM)

(45)

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

(42)

(14,16,50)

5. Kátia Abreu (DEM)

Osvaldo Sobrinho (PTB)

(13,47,76,79)

6. José Agripino (DEM)

(23)

João Tenório (PSDB)

(18,52)

(48)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

(42)

(51)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(5,46)
(22)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,26,73)

Arthur Virgílio (PSDB)

(23,74)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

(23)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

(25)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(44)

(44)
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PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
23. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
27. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
29. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
30. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
31. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
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32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
33. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
36. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
37. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
38. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
40. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
41. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
42. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
44. 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).
45. 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.
46. 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.
47. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
48. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
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 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).
56. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
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 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).
60. 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).
61. 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).
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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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (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 Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. 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).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
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 Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente 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).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).

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

(3,18,29,71,81)
(31)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

2. César Borges (PR)

(27)

(28)
(34)

3. Eduardo Suplicy (PT)
(30)

Marcelo Crivella (PRB)

(1,2,13)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(33,75,77,78)

Fátima Cleide (PT)

(26,78)

5. Ideli Salvatti (PT)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(36,60,61)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(36,59,63)

7. José Nery (PSOL)

(32,35)

(36)
(36,64,65)

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

(57,68,72)

(9,50)

(6,51)

(52,80)

Mão Santa (PSC)

1. Lobão Filho (PMDB)

(55)

2. Romero Jucá (PMDB)

(56)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(48)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(49,74,80)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(54,76,79)

(53)

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

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,41)

Raimundo Colombo (DEM)
Flávio Arns (PSDB)

(23,37,83)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(46)

(20,66)

(22)

(7,11,58)

(43,70,73)

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

(24,67,85)

6. Marisa Serrano (PSDB)
7. Lúcia Vânia (PSDB)

(10,45)

(4,40)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(44)

(25,82,86,87)

(21,38,84)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(17,47)

1. Cristovam Buarque

(19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. 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, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
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, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. 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).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, 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).
27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
34. 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.
35. 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).
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador 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, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. 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.
45. 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.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. 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).
50. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
52. 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).
53. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. 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).
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 Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
59. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
60. Em 04.03.2009, o Senador 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 Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 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).
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 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).
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 Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
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, 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).
84. 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.
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).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-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)

(10,12,15)

1. Paulo Paim (PT)

(1)

(9)

PMDB
Paulo Duque

(4)

1. Leomar Quintanilha

(5,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. Gim Argello (PTB)

(3)

Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. Gim Argello (PTB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
3. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
10. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Papaléo Paes (PSDB-AP)

(13)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(5)

(9)

2. João Tenório (PSDB)

(2,3)

(2,11)

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

1. Marcelo Crivella (PRB)

(4)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (PSC)

(12,14,15)

1. Paulo Duque

(8)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(6)

1. João Durval (PDT)

(7)

Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(6)

1. João Durval (PDT)

(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): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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)

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): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
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)

(38,74,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,35)

2. Augusto Botelho (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Pedro (PT)

(37)

(31)
(16,17,34,70)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(38)

Ideli Salvatti (PT)

(1,15,17,36)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(38)

(17,33)

(32,40,87,88,89)

5. César Borges (PR)

(39,40)

6. Marina Silva (PV)

(19,30,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
(54,68)

Pedro Simon (PMDB)
Almeida Lima (PMDB)

2. Renan Calheiros (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(56,68)

Francisco Dornelles (PP)

(58,68)

Valter Pereira (PMDB)

(62,69)

1. Romero Jucá (PMDB)

(60,68)

(57,65,86,93)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
4. Lobão Filho (PMDB)
5. Valdir Raupp (PMDB)

(2,68)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,59,63)

(55,67,78)

(5,64,76)
(51,61,66)
(3,68)

6. Neuto De Conto (PMDB)

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

(49)

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

(52)

(41,82,85)

(14,20)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(43)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(27)

(44)

(42)

(4,45)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,48)
(29)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(28)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(26,72)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(50)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)
(24,71,91)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

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

(27,73)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(47)

1. Efraim Morais (DEM)

(25,75,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(46)

PDT
Osmar Dias

(12,13,22)

1. Patrícia Saboya

(11,23,53,79,80,94,95)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. 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).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, o Senador 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 Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
26. Em 12.02.2009, o Senador 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 Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
30. 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.
31. 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.
32. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
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 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.
36. 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.
37. 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.
38. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
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39. Em 16.02.2009, o Senador 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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).
44. 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.
45. 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.
46. 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.
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 Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. 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.
50. 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.
51. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
52. 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.
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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. 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).
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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. 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).
60. 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).
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 Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
64. 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).
65. 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).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
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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, 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).
72. 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).
73. 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).
74. 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).
75. 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).
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).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
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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
3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
RELATOR: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
Designação: 28/10/2009

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

1. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Francisco Dornelles (PP)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

1. Kátia Abreu (DEM)
2. Antonio Carlos Júnior (DEM)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

1. Gim Argello

PDT
Osmar Dias

1. VAGO

(1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
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 (93)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
(36,81,89,92,94)

Roberto Cavalcanti (PRB)
Augusto Botelho (PT)

(35,95)

4. José Nery (PSOL)

(36,50,66)

Ideli Salvatti (PT)

(1,38)

(12,33)

3. Eduardo Suplicy (PT)
(30)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

2. VAGO

(36)

(36)

Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. João Pedro (PT)

(34)
(32,67,94,96)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(31,76,78,80,95)

(37,85,86,87,98)

6. João Ribeiro (PR)

(32,71)

7. Marina Silva (PV)

(32,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(64)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,53,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

(61)

Gilvam Borges (PMDB)

(59)

(54)

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

(55)

(62,83,88)

(62)

3. Pedro Simon (PMDB)

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

(62)

(63)

VAGO

(5,9,56,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(60,65)

7. Lobão Filho (PMDB)

(15,17,58)

(57)

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

(4,40)

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

(45)

(11,49)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,51)

3. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Heráclito Fortes (DEM)

(52)

4. Efraim Morais (DEM)

José Agripino (DEM)

(13,44)

Adelmir Santana (DEM)

(41)

Alvaro Dias (PSDB)

(28)

Flávio Arns (PSDB)

(27,91)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,47)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(23)

(22)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(26)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,46)

(46)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

PDT
Cristovam Buarque

(20)

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

1. Jefferson Praia

(10,21)

(2,39)

(25,69,75,84,90,97,99)

8. Marconi Perillo (PSDB)

(29)

(48,77,82)

(43)

7. Cícero Lucena (PSDB)
(24,68,74,75)

(42)

(46)
(46)
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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, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
27. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
28. 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.
29. 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.
30. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
32. 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 Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
34. Em 16.02.2009, o Senador 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.
35. 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.
36. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
37. Em 16.02.2009, o Senador 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.
38. 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
41. 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.
42. 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.
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 Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
46. Em 17.02.2009, 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).
47. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
49. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. 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).
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
53. 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).
54. 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).
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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. 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).
58. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
62. 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).
63. 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).
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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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 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).
90. 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.
91. 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.
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, 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.
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).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).

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

3. VAGO

(16)

(13,14,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata (PMDB)

1. VAGO

(3,18)

(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)

(9)

2. VAGO

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(1,6,20)

(9)

4. Cícero Lucena (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
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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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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 )
(27)

Gilberto Goellner (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(30)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(33)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

(31)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(34)

4. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(16)

(1,35)
(3,32)

(9,28,44,46)

(4,18)

7. Mário Couto (PSDB)

(14)
(17)

PTB
Gim Argello

(6,29)

1. Sérgio Zambiasi

(29)

PDT
Jefferson Praia

(8,12,36,42)

1. Cristovam Buarque

(13,37,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
18. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
26. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
30. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
33. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
34. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
35. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
36. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

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

5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
César Borges (PR)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

2. VAGO

(8)

(8)

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

1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

1. Adelmir Santana (DEM)
(5,7)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
(Requerimento Da Cma 8, de 2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Renato Casagrande (PSB)

1. VAGO

(5)

VAGO

2. VAGO

(5)

(1)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(6)

1. VAGO

(2,4)

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

1. VAGO

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

(3)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (5)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (6)
Instalação: 27/10/2009

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

(1,2)

1. Fátima Cleide (PT)

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.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
*. 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.
**. Em 04.11.2009, o Ofício nº 85/2009-CMA comunica a instalação da Subcomissão, em 27.10.2009, com eleição de cargos.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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5.4) 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)
César Borges (PR)

1. Marina Silva (PV)

(3)

2. João Pedro (PT)

(4)

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(1)

1. Valdir Raupp (PMDB)

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)
(22,53,60,61,63)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)
VAGO

1. João Pedro (PT)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(22)

(22)

3. VAGO

(3,20,48,49,57)

José Nery (PSOL)

(19)

(21)

(24)

(11,23,30,63)

4. Marina Silva (PV)

(23,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(23,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(42,44)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

2. Romero Jucá (PMDB)

(38)

(37,43)

(41)
(40)

3. Valter Pereira (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

4. Mão Santa (PSC)

(36)

Paulo Duque (PMDB)

(10,12,34)

José Agripino (DEM)

(2,29)

(35)

(39,56,58)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(33,55)

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

(25)

Eliseu Resende (DEM)

(4,28)

VAGO

1. Heráclito Fortes (DEM)

(27)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

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

(8,46)

(32,51,54)

(9,13,26)

Arthur Virgílio (PSDB)

(17)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(17)

6. Mário Couto (PSDB)

(16)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(17)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(31)

(18,47,59,62)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
17. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
25. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
26. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
29. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
32. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
33. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
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 Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(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 designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-4251/2005
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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)

(5)

1. Fátima Cleide (PT)

(8)

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

1. Gilvam Borges (PMDB)

(15)

(6)

(3,10)

2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(1,4,11)

1. Adelmir Santana (DEM)

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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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
VAGO

(5)

1. Fátima Cleide (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

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

Lúcia Vânia (PSDB)

(1)

2.

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

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

(43)

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

(39,71,85,88,89)

1. Aloizio Mercadante (PT)
2. Marina Silva (PV)

(46,74)

(41,67)

(47,83,84)
(45,73)

3. Renato Casagrande (PSB)
4. Magno Malta (PR)

(40)
(42,54,66,86,87)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(38)
(22,44,49,70)

5. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)
(62)

Francisco Dornelles (PP)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

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

2. Inácio Arruda (PC DO B)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(64)

Romero Jucá (PMDB)

(3,72,75)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

Efraim Morais (DEM)

(58)

(2)

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

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

(8,51)

(33,68)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(33)

(36)

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)

(35)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,34,69)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(37)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(48)

PDT
Patrícia Saboya

(31,59,81,82,90,91)

1. Cristovam Buarque

(20,32,60)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, 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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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 Inácio Arruda.
40. 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.
41. 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.
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 Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
44. 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.
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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, 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.
48. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
49. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
51. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
53. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
54. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
55. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
56. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
57. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
58. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
59. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador 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).
67. 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).
68. 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).
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 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).
71. 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).
72. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
73. 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).
74. 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).
75. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
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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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(9,10)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

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

novembro de 2009

ORDEM DO DIA

sexta-feira 20

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)

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. VAGO

(4)

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).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
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)

(16,29,60)

(16)

Fátima Cleide (PT)

(23,66,68)
(18,29,55)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

1. Marina Silva (PV)

(16)

4. VAGO

(19)

(24,71,72,73)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(21)

6. João Pedro (PT)

(22)

(25)

(17)

(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)

3. Pedro Simon (PMDB)

(44)

(54,59)

Valdir Raupp (PMDB)

(8,10,11,45)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,53,70,74)

5. VAGO

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(46)

(3,6,48)

(26,52)

(43)

(47,64)

6. Almeida Lima (PMDB)

(51,58,63)

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

(27)

(32)

Heráclito Fortes (DEM)

(38)
(34,67,69)

Osvaldo Sobrinho (PTB)
Kátia Abreu (DEM)

(7,28)
(42,61,65)

Arthur Virgílio (PSDB)

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

(35)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(30)

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

João Tenório (PSDB)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(15)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(41)

(37)

(1,36)

(15)
(13,57,65)

(15,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Fernando Collor

(33)

3. Adelmir Santana (DEM)

(40,56)

(31)

(14)

(4)

1. Gim Argello

(37)

PDT
Acir Gurgacz

(12,75)

1. João Durval

(39,75)

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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. 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.
15. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
16. Em 16.02.2009, 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).
17. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
18. Em 16.02.2009, 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.
19. 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.
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 Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
30. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. 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.
32. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. 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.
34. 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.
35. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
41. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
42. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
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, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
64. 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).
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 Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
71. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
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.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
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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) (55,58)
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)

(28)

Serys Slhessarenko (PT)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,25)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
José Nery (PSOL)

(7,24)

1. Delcídio Amaral (PT)
(27)

3. Tião Viana (PT)
4. VAGO

(26)

(23,50)

(23,54)

(23)

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

(33,41,56,57)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,44)

2. Pedro Simon (PMDB)

(46)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,43)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(48)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(42)

(45)

(47,49,51)

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

(36)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(29)

Marco Maciel (DEM)

(37)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

(30,52,53)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(38)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(34)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(20)

(17)

(35)

(6,14,31)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(19)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,13,22)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(9,12,32)

(21)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,16,40)

1. João Durval

(15,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao 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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. 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.
17. 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.
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 Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
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 Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
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, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
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 José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. 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).
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 Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
46. 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).
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47. 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).
48. 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).
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. 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).
56. 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).
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)
(22)

Delcídio Amaral (PT)
VAGO

1. Paulo Paim (PT)

2. Fátima Cleide (PT)

(23,63,67)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(22)

(21,32,49)

(4,6,19)
(20,60,61,62,65)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(18,54)

(17,52)

4. Serys Slhessarenko (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
(2,11,41,44,59)

Leomar Quintanilha (PMDB)
Neuto De Conto (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)

(40,43)

(37,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(36,46)
(34,50)

Valter Pereira (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(35,39)

(42,47)

4. Paulo Duque (PMDB)

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

(26)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

Osvaldo Sobrinho (PTB)
VAGO

(27)

(28)
(8,10,30,57,58)

(13,53,56,64,66)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(14,55)
(15)

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

(31)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

4. José Agripino (DEM)

(25)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,55)

6. João Tenório (PSDB)

(15)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(3,33)

(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. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao 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, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. 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.
15. 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).
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. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. 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.
19. 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).
20. 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.
21. 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.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. 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.
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 Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. 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).
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).
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (4)
Marcelo Crivella (PRB)

Renato Casagrande (PSB)
Magno Malta (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(22)

2. Flávio Arns (PSDB)

(20)

(19)
(22,52,54)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(21)
(18,41,45)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(18,43)

(18,42)

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

(38)

1. Valter Pereira (PMDB)
2. Romero Jucá (PMDB)

(37)

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(39)

(36)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(7,10,35)

(8,9,40,44,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(34,47)

(2,53)

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

(28)

(3,23)

(6,12,24)
(29)

2. Eliseu Resende (DEM)
3. Marco Maciel (DEM)

(27)

4. Kátia Abreu (DEM)

(14)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(15,31)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(17)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
(26)

(25)
(1)

Cícero Lucena (PSDB)

Sérgio Zambiasi

(30)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(15,31)

(16,49)
(11,15,46)

(5)

1. Fernando Collor

(26)

PDT
Acir Gurgacz

(13,33,50,51,55,56)

1. Cristovam Buarque

(32)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
15. 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).
16. 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.
17. 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.
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 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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).
23. 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).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17.02.2009, o Senador 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).
27. 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).
28. 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).
29. 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).
30. 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).
31. 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.
32. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. 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).
37. 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).
38. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
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DEM
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PTB
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PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
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José Nery (PA)
Atualização: 16/11/2009
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. 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).
6. 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.
7. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
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