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Ata da 31ª Sessão Não Deliberativa,
em 20 de março de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa e Geraldo Mesquita Júnior

(INICIA-SE A SESSÃO ÀS 9 HORAS,
E ENCERRA-SE ÀS 13 HORAS E 48 MINUTOS)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sexta-feira, 20 de março de 2009, 9 horas. Este
é o Senado da República do Brasil.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Esta é a 31ª sessão deste ano, não deliberativa.
Sobre a mesa, ofício do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. Nº 139/09/PS-GSE
Brasília, 18 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº 5.564, de 2001, do
Senado Federal (PLS nº 157/01 na Casa de Origem),
o qual “Denomina Governador Mário Covas o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Estado do
Ceará.”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O expediente lido vai à publicação.
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução do Senado nº 9,
de 2009, de iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, que altera dispositivo da Resolução nº 43,

de 2001, do Senado Federal, no intuito de modiﬁcar o
cálculo do comprometimento anual com amortizações,
juros e demais encargos da dívida consolidada.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, aviso que passo a ler.
É lido o seguinte:
AVISO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
– Nº 214/2009, de 4 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 1.352,
de 2008, do Senador Mozarildo Cavalcanti.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, aviso que passo a ler.
É lido o seguinte:
AVISO DO
MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
– Nº 196, de 13 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 910, de
2008, de iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle.
As informações foram juntadas ao processado
do requerimento que vai ao Arquivo.
Foi anexada cópia das informações no processado do Aviso nº 102, de 2007, que retorna à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, seguindo posteriormente, à de
Assuntos Sociais.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que passo
a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 99 , DE 2009
Determina a inclusão automática na
“malha ﬁna” das declarações do imposto de renda dos contribuintes detentores
mandato eletivo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 74 do Decreto-Lei nº 5.844, de 23
de setembro de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 74 .................................................
..............................................................
§ 4º Sem prejuízo da aplicação de outros
critérios pela administração ﬁscal, será obrigatoriamente analisada, dentro do rigor da “malha
ﬁna”, a declaração anual dos membros do Poder Legislativo, dos chefes do Poder Executivo,
seus ministros, os membros do Poder Judiciário
e os Ordenadores de Despesas em todos os
órgãos da administração pública.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Os agentes estatais sujeitam-se a uma série de
deveres não aplicáveis ao cidadão comum. O conjunto de restrições à esfera de autonomia desses agentes e os mecanismos de ﬁscalização de sua conduta
justiﬁcam-se em virtude de estarem eles investidos
em funções de administração de bens pertencentes
à coletividade e de serem dotados de poderes decisórios que, na ausência de controles, podem ser usados
indevidamente.
A Constituição de 1988 deu especial atenção ao
peculiar status dos agentes públicos, ao prever, dentre
tantas medidas dirigidas ao controle da Administração
Pública e de seus agentes, a edição de lei que punisse
com severidade os atos de improbidade administrativa. Em cumprimento à determinação constitucional, o
Congresso Nacional aprovou a Lei nº 8.429, de 1992,
que, em seu art. 9º, VII; considera ato de improbidade
administrativa a aquisição, no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função pública, de bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente. A mesma
Lei condicionou, em seu art. 13, a posse do agente
público à apresentação, junto ao órgão ou entidade
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onde vier a ter exercício, de sua declaração de bens,
que deverá ser anualmente atualizada, sob pena de
demissão do agente.
Nos últimos anos, têm sido constantes as denúncias de malversação de dinheiro público, bem como
de enriquecimento ilícito de agentes políticos. Sempre
que novo escândalo ganha as páginas dos jornais, a
pesquisa da evolução patrimonial dos suspeitos ﬁgura entre as primeiras medidas cogitadas pelos órgãos
encarregados de investigar os ilícitos. Entendo que tal
investigação deveria ser feita de praxe pela administração ﬁscal, observados os limites de sua competência. A inclusão automática e obrigatória, na chamada
“malha ﬁna”, das declarações anuais do imposto de
renda de parlamentares, chefes do Poder Executivo e
seus ministros, magistrados, membros dos tribunais
de contas, bem como o cotejo regular da variação patrimonial com o nível de renda, poderiam evitar que
muitas irregularidades praticadas só viessem a ser
descobertas anos após os atos de improbidade terem sido praticados e os desfalques terem assumido
grandes proporções.
O Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, dispõe sobre
a cobrança e a ﬁscalização do imposto de renda. Em
seu art. 74, regula a revisão das declarações de renda
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. No projeto
que ora apresento, proponho a inserção de parágrafo
no citado dispositivo, determinando que se sujeitem a
revisão, independentemente de se enquadrarem em
outros critérios motivadores de sua inclusão na “malha
ﬁna”, as declarações anuais do imposto de renda dos
agentes políticos.
Certo de contar com o apoio dos senadores e
senadoras e entendendo que a alteração legislativa
contribuí para o aperfeiçoamento dos mecanismos de
controle e ﬁscalização da conduta dos agentes políticos,
submeto o presente projeto à apreciação do Senado.
Sala das Sessões, 20 de março de 2009. – Senador Cristovam Buarque.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.429. DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
....................................................................................
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CAPÍTULO II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
Seção I
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Importam Enriquecimento Ilícito
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta
lei, e notadamente:
....................................................................................
VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional á evolução do patrimônio ou à renda do agente
público;
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Declaração de Bens
Art. 13. A posse e o exercício de agente público
ﬁcam condicionados à apresentação de declaração
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio
privado, a ﬁm de ser arquivada no serviço de pessoal
competente. (Regulamento)
§ 1º A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais,
localizado no País ou no exterior, e, quando for o
caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do
cônjuge ou companheiro, dos ﬁlhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do
declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios
de uso doméstico.
§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o
exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem
do serviço público, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, o agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado,
ou que a prestar falsa.
§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada
à Delegacia da Receita Federal na conformidade da
legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza, com as necessárias atualizações,
para suprir a exigência contida’ no caput e no § 2º
deste artigo.
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DECRETO-LEI Nº 5.844,
DE 23 DE SETEMBRO DE 1943
Dispõe sobre a cobrança e ﬁscalização do imposto de renda
....................................................................................
CAPÍTULO II
Das Revisão das Declarações
Art. 74. As declarações de rendimentos estarão
sujeitas à revisão das repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
§ 1º A revisão , será feita com elementos de que
dispuser a repartição esclarecimentos, verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios
facultados neste decrete-lei.
2º Os pedidos de esclarecimentos deverão ser
respondidos dentro do prazo de 10 dias contados da
data em que tiverem sido recebidos:
§ 3º O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ﬁcará sujeito ao lançamente
ex-ofﬁcio de que trata a alínea b do art. 77.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituições, Justiça
e Cidadania e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O projeto lido vai à publicação e será encaminhado
às Comissões competentes.
Há oradores inscritos.
A Senadora Serys Slhessarenko está inscrita e
pede cessão ao primeiro orador, Senador Pedro Simon,
que está chegando.
A Senadora Serys Slhessarenko é Vice-Presidente da Casa e Senadora pelo Partido dos Trabalhadores
pelo Estado de Mato Grosso.
V. Exª, regimentalmente, poderá usar a palavra
por 20 minutos, mas jamais cortarei a palavra de V.
Exª, em respeito ao grande Estado que representa e
à professora que V. Exª signiﬁca.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, Senador Mão Santa,
que neste momento preside a nossa sessão.
Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, eu, como quase sempre, vou falar um pouco do
meu Mato Grosso. Antes, Senador Mão Santa, Senador
Ademir Santana e Senador Geraldo Mesquita Júnior,
eu gostaria de dizer que, na quarta-feira passada, antes de ontem, na Comissão de Constituição e Justiça,
eu fui Relatora do Projeto de Lei do Deputado Clodovil Hernandes. Uma semana antes, Senador Adelmir
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Santana – na hora eu disse até que parece uma coisa
mais ou menos do destino –, na quarta-feira anterior,
ele estava presente na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado, e eu era Relatora do
projeto, como sempre fui – projeto que autoriza a dar
o nome do padrasto e da madrasta a ﬁlhas ou ﬁlhos
adotivos. Ele estava lá, muito empolgado, dizendo que
aquele era um projeto de uma dívida da vida inteira
dele, inclusive para com a mãe dele, que sempre quis
que ele tivesse o sobrenome dela, e ele não conseguiu
ter. Muito animado, ele pedia que eu ﬁzesse o relato.
O projeto estava na pauta, e eu acabei não podendo
relatá-lo, porque, por um equívoco, o meu nome não
estava na lista da CCJ naquele dia, uma vez que estavam sendo renovados os nomes. Naquele momento,
combinamos, eu e ele, que na quarta-feira seguinte,
anteontem, eu faria o relato. Ele ainda insistiu, rindo,
brincando, com o bom humor que lhe era peculiar,
Senador Mão Santa: “Senadora, a senhora vem fazer
o relatório. Este é o meu projeto! Este é um projeto
muito importante para minha pessoa”, dizia Clodovil.
E eu prometi a ele que eu viria, como vim na quartafeira. Infelizmente, ele não veio, faleceu na terça-feira.
Nós, na Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira, lemos o relatório, com parecer favorável, que
foi aprovado por unanimidade. Naquele momento, ﬁz
também uma homenagem a ele.
Eu quis registrar isso na tribuna do Senado para
que ﬁque gravado aqui, nos nossos Anais, que esse
fato ocorreu. Temos que procurar fazer as coisas no
tempo e na hora devida, porque, muitas vezes, se
passar um pouquinho, perde-se o tempo apropriado.
Essa foi uma lição muito grande para mim. Não tive
responsabilidade, é claro! O meu nome não estava
na lista, eu não podia ser Relatora, mas, realmente,
vimos que aquele momento em que ele lá estava era
o momento apropriado para termos feito a votação;
no entanto, ﬁcou para o outro dia, e, no outro dia, ele
não chegou.
Srs. Senadores, como eu disse, venho, mais
uma vez, a esta tribuna contar um pouco do meu
Mato Grosso, que, como todos sabem, é imenso e em
franca ocupação. Ocupação no sentido não só da sua
extensão territorial, da sua extensão geográﬁca, que
é muito grande, com densidade demográﬁca pequena, mas, como sempre falamos, no sentido de que,
em Mato Grosso, encontramos brasileiros dos mais
diversos recantos do Brasil, todos com intenção ﬁrme
de fazer do nosso Estado um celeiro na produção de
alimentos para o mundo.
Tem crise e tem crise. Mato Grosso produz muito
para exportação. Claro que vem sofrendo com o proble-
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ma da crise em termos da questão da exportação, mas,
por outro lado, continua avançando celeremente.
Estive viajando de 12 a 16 de março. Saí daqui, de Brasília, com o Ministro de Assuntos Estratégicos, Ministro Mangabeira Unger, e com diversas
outras autoridades e estivemos no nosso grande e
exuberante Município de Sinop. Lá, estivemos com
outras autoridades, como o Governador Blairo Maggi;
o Diretor Geral do Dnit, Dr. Luiz Antônio Pagot; o Secretário Executivo do Ministério dos Transportes, Dr.
Paulo Sérgio Oliveira Passos; o Secretário de Política
Nacional de Transportes, Marcelo Perrupato, além de
um técnico representante do Ministério da Agricultura;
muitos prefeitos – umas três dezenas de prefeitos – e
lideranças, vereadores, vereadoras, muitas lideranças
municipais da região. Fomos lá, Srs. Senadores, para
discutir a coordenação das ações dos Governos federal, estadual e municipal. Para quê? Para viabilizar
a racionalização e recuperação da malha de estradas
vicinais, principalmente as localizadas no entorno das
rodovias BR-163 e BR-158, com base no Plano Amazônia Sustentável. Além disso, também discutimos a
implementação conjunta de políticas públicas voltadas
à intensiﬁcação do sistema produtivo, com ênfase em
um novo modelo agropastoril para aquela região.
Estamos trabalhando para garantir o desenvolvimento das regiões no entorno dessas rodovias, que
são eixos estruturantes, fundamentais para o escoamento da nossa produção em Mato Grosso. Penso,
Sr. Presidente, que não basta apenas asfaltar. “Temos
que fazer um trabalho de integração entre sociedade
e Governo, e encontros como esses são importantes
para reforçar essa discussão.” Nesse sentido, elogio a
iniciativa do nosso querido Ministro Mangabeira Unger,
que, aos poucos, vai se tornando também um matogrossense. Por lá, Mangabeira Unger já andou; ele
já chegou de avião, ele já chegou de carro, já andou
por regiões de difícil acesso, por aquele Mato Grosso afora. Então, eu brinco com o Ministro Mangabeira
Unger que ele já está se tornando um mato-grossense
de verdade, daqueles que pega, realmente, pra valer,
para conhecer os problemas, conhecer a realidade de
Mato Grosso, porque só quem conhece compreende,
e só quem conhece e compreende é capaz de transformar no rumo correto.
Nesse mesmo dia, eu fui para Bom Jesus do Araguaia, com os companheiros, da Eletronorte, Gustavo
Vasconcelos, e da Rede Cemat, o engenheiro Robson.
Estava também no evento o representante do Ministério de Minas e Energia, Dr. Helio Morito Shinoda, representante do Ministro Lobão, que estava em Mato
Grosso para fazer inaugurações do grande programa
Luz Para Todos.
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Agora, Bom Jesus do Araguaia é o mais novo
Município mato-grossense a receber o projeto de eletriﬁcação rural do Governo Federal, o Luz para Todos.
Para que os senhores entendam, Bom Jesus do Araguaia é um Município muito novo, é um Município que
não tem um metro de asfalto, mas o Luz para Todos
já chegou lá, Senador Adelmir; o Luz para Todos está
lá, iluminando homens e mulheres que moram na área
rural. Foram mais de 100 ligações de residências na
área rural nesse Município.
Esse programa foi feito principalmente no assentamento Jacobim, na área rural do Município de Bom
Jesus do Araguaia. Um investimento de R$930 mil, que
garantirá a chegada da luz ao lar de mais de 500 pessoas. A chegada da energia representa mais conforto,
melhoria da qualidade de vida, novas oportunidades e
geração de emprego e renda para as famílias atendidas, diminuindo os índices de pobreza e fome.
Lá estava, inclusive, na grande reunião da qual
participamos, o pastor de Jacobim, que, emocionado,
falou, manifestando os sentimentos das famílias que
moram naquela localidade.
Percorri também, Sr. Presidente, no ﬁm da semana passado, nove Municípios das regiões sul e médio
norte do Estado. Na sexta-feira, dia 13, reuni-me com o
Prefeito Diá e com lideranças de Ribeirão Cascalheira;
em Água Boa, com o Prefeito Maurição; e, em Nova
Xavantina, com nosso querido Prefeito do Partido dos
Trabalhadores, assim como em Cascalheiras; e com
vereadores, lideranças da sociedade organizada, muita
gente realmente que veio trazer seus problemas. Especialmente, eu estava percorrendo as regiões para ver
como está o Luz para Todos em cada Município, uma
vez que o Presidente Lula e a Ministra Dilma Rousseff
exigem que, até dezembro de 2010, todas as residências na área rural tenham energia.
Estou fazendo esse trabalho no meu Estado, indo
de Município a Município, para discutir essa questão,
para ver se estão todos cadastrados, porque isso é
importante. O prazo é até dezembro de 2010, mas as
pessoas têm que estar inscritas no programa.
No sábado, dia 14, estive em Pontal do Araguaia,
Poxoréu e Dom Aquino e, no domingo, na nossa querida Jaciara.
São nessas viagens para o interior que a gente
consegue vislumbrar as demandas das regiões. “Conhecendo de perto a realidade de cada comunidade,
ﬁca mais fácil para trabalhar as reivindicações.” É o
contato com a realidade de cada Município, passada
pelos seus moradores, que facilita minha ação como
Senadora.
Em Ribeirão Cascalheira, o encontro com a comunidade e com lideranças aconteceu junto à Igreja
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Católica. Já em Água Boa, houve um ato público com
autoridades e lideranças – como eu já disse, na Câmara Municipal. Em Nova Xavantina, visitei obras do Governo Federal e participei de uma atividade que muito
me orgulhou. No Lar do Idoso, fui homenageada com
uma placa de reconhecimento pelos meus serviços ao
Município e à região.
No sábado, pela manhã, participei do encontro
regional do PT/médio norte, em Pontal do Araguaia.
Para o encontro regional do médio norte, em Pontal
do Araguaia, houve representação de 17 Municípios:
Água Boa, Araguaiana, Araguainha, Barra do Garças, Campinápolis, Canarana, Cocalinho, Gaúcha do
Norte, General Carneiro, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Ponte Branca, Ribeirãozinho,
Santo Antônio do Leste e Torixoréu, além de Pontal
do Araguaia.
Faço questão de listar esses Municípios na tribuna do Senado, porque eles têm muitas diﬁculdades,
Senador Mão Santa. V. Exª já foi Prefeito e vive falando – e acho importante que fale – que ser prefeito é
uma função das mais relevantes. Concordo, porque é
junto ao prefeito que a comunidade está; é junto aos
vereadores e às vereadoras, aos prefeitos, aos viceprefeitos e às vice-prefeitas. A população que mora
na localidade sabe das suas necessidades, dos seus
problemas, e ela tem a quem recorrer: aos vereadores
e às vereadoras, aos prefeitos e às prefeitas ou aos
vice-prefeitos ou vice-prefeitas. E essa valorização tem
que ser feita, mas tem que ser feita buscando descentralizar políticas públicas e também recursos, para que
eles possam, realmente, fazer as coisas acontecerem
com mais facilidade.
Estive também no meu querido Município de Poxoréu, num ato público na Câmara, com meus companheiros petistas, com o Prefeito, com vereadores e
com lideranças de assentamentos, para entrega de
maquinários agrícolas. À noite, eu já estava em Dom
Aquino, onde participei, juntamente com o Prefeito
Eduardo e vereadores, da inauguração do telecentro
no Distrito de Entre Rios; depois, participei de reunião
com lideranças na Câmara Municipal.
Senadores, Senador Mão Santa, Entre Rios é um
Distrito de Poxoréu, pequeno, com pouca gente, mas
V. Exª precisava ver a alegria e o brilho nos olhos dos
jovens, das crianças e das pessoas daquele Município
ao receberem um telecentro. Quer dizer, eles entraram
no mundo. Aquelas pessoas não tinham um telefone
de orelhão! Tiveram, um dia, mas deixaram de ter, porque o orelhão pifou, estragou, e não conseguiram mais
fazê-lo funcionar. Agora, elas têm um telecentro. Quer
dizer, estão contatados com o mundo. Há um professor,
formado pela nossa Universidade Federal, que vive lá
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na comunidade, que é da comunidade e que está lá
agora para instruir, ajudar os nossos jovens, nossas
crianças, a população de um modo geral a saber o que
vai pelo mundo em tempo imediato.
Isso é de uma importância! Acho que só o Presidente Lula, ao pensar num projeto desse para o Brasil inteiro, a instalação dos telecentros comunitários,
realmente poderia imaginar essa importância. Nós
víamos, realmente, as pessoas com o olho brilhando,
dizendo: “Agora estou em contato com o mundo; agora
posso saber o que vai pelo mundo”. Às vezes, até sem
entenderem direito; mas, com certeza, vão entender
muito bem a partir do momento em que estiverem fazendo uso dele.
Já no domingo, em Jaciara, participei do encontro regional do PT/região sul, onde reunimos cerca de
onze Municípios: Campo Verde, Juscimeira, Dom Aquino, Poxoréu, Rondonópolis, Pedra Preta, Alto Taquari,
Alto Araguaia, Itiquira e Guiratinga. Retornei a Cuiabá
no ﬁnal da tarde e, já cedinho, na segunda-feira, dia
16, participei de reunião sobre a retomada das obras
da Ferrovia Senador Vicente Vuolo, no auditório da
Federação das Indústrias de Mato Grosso.
Vicente Vuolo foi Senador, ocupou essas tribunas
e à época dizia que a ferrovia precisava chegar em
Mato Grosso. E, Srs. Senadores, lá, em Mato Grosso,
uma época, faziam piada dessa questão. Quando a
gente falava em alguma coisa difícil de ser conquistada, Senador Mão Santa, as pessoas falavam: “Isso aí
é a ferrovia do Senador Vicente Vuolo”. Mas ele foi persistente, foi insistente, determinado e conseguiu fazer
avançar o projeto. Infelizmente, ele faleceu antes de
fazermos o primeiro trajeto, Alto Taquari-Alto Araguaia,
no início do Governo do Presidente Lula, de 100 quilômetros, de trem, ao se inaugurar a primeira parte da
Ferronorte, a Ferrovia Senador Vicente Vuolo.
Eu não estava aqui, ontem, na hora da fala; eu
estava aqui, no Senado, mas não estava dentro do
plenário, na hora em que os Senadores Jayme Campos e Gilberto Goellner falaram sobre essa questão. É
uma questão ainda difícil. A LL é a empresa que está
encarregada de tocar essa obra, de Alto Araguaia até
Rondonópolis.
Precisamos, com certeza, de um empenho muito grande, especialmente de todos os políticos matogrossenses, para conseguirmos deﬁnir, de uma vez
por todas, o traçado dessa Ferronorte, pelo menos
até Cuiabá. Depois, a gente vai ver para que rumo ela
segue em direção à subida, vamos dizer assim, do
mapa do nosso Mato Grosso.
A Ferronorte está chegando, está se aproximando
de Cuiabá, mas precisamos não só deﬁnir o traçado
como também obter as tais das licenças do Ibama. O
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Ibama, realmente, é uma coisa encantada, não no bom
sentido; encantada no sentido de que não consegue
fazer as coisas acontecerem, pelo menos no tempo
necessário, ágil, para que a população seja contemplada com obras tão importantes, como é o caso da
nossa Ferronorte.
Em 2008, percorri 106 Municípios dos 141 Municípios mato-grossenses. Em 2009, continuarei na
minha andança, conversando com a sociedade matogrossense, como sempre ﬁz, na busca de ajudar a
encontrar os caminhos para o meu Estado andar mais
depressa nesse processo de desenvolvimento, mas de
desenvolvimento com sustentabilidade.
Precisamos, regularmente, avaliar nosso trabalho,
buscando novas formas de atuação. Esses encontros
regionais são de extrema importância não só para que
a população possa chegar junto aos parlamentares,
para que a população realmente conheça o nosso
trabalho, mas, principalmente, para que a população
demonstre aquilo que é mais necessário para ela no
momento.
Na segunda-feira, reunimos em Cuiabá mais de
200 pessoas, sob o comando do Vereador Vuolo, Vereador por Cuiabá, que coordena o fórum da ferrovia.
Para nós, de lá, por enquanto é só a Ferronorte, mas,
no futuro, pretendemos ter outras chegando a Mato
Grosso, como a Norte-Sul. Por enquanto, temos somente a Ferronorte, que é da maior relevância. Então, a
partir dessa reunião é que poderemos trazer subsídios
para conversar aqui, em Brasília, e tentar, realmente,
deslanchar esse programa de ferrovias para o meu
Estado de Mato Grosso.
Assim também é com as estradas, a federalização das nossas estradas. Temos, lá, mais quatro mil
quilômetros de estradas federalizadas, e eu gostaria
de dizer que tanto eu quanto o Senador Jayme Campos temos nos empenhado muito; e de render sempre
homenagem ao Senador Jonas Pinheiro, que se sentava ali, à minha esquerda, e que ajudou muito nesse
processo também.
Eu costumo dizer sempre que dou a César o que
é de César. Jonas Pinheiro, que nos deixou, deixou a
população de Mato Grosso realmente muito consternada, porque foi um político, apesar de sermos adversários de partido, que sempre deu uma grande contribuição para o Estado de Mato Grosso. Essa questão
da federalização das estradas é uma das contribuições
que ele deixou, às vésperas do seu falecimento; sendo
que, uma semana após o seu falecimento, eu defendia
um dos projetos de federalização do Senador Jonas
Pinheiro. Continuamos buscando fazer esse trabalho
conjunto, agora somada a participação do Senador
Gilberto Goellner.
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Quero ainda, rapidamente, dizer que não sei,
e eu gostaria até de conversar com alguns dos Srs.
Senadores de outros Estados, para ver como está o
programa Luz para Todos em cada Estado. Em Mato
Grosso, temos praticamente 80% já cumpridos. Essa
é uma missão que estou levando com total determinação, para que, realmente, em 2010, a gente não
tenha nenhuma casa na área rural sem energia, não
só para iluminar as casas, o que por si só já é muito
importante, mas para que as pessoas que vivem lá na
roça, que vivem no campo e, principalmente, para que
aquelas que vivem da pequena propriedade, da agricultura familiar, tenham, realmente, potencial, condições,
possibilidades de fazer as suas pequenas empresas,
desde a farinheira, a pequena fábrica de ração, enﬁm,
aquelas possibilidades que venham a melhorar a sua
qualidade de vida.
Muito obrigada, Senador Mão Santa.
O SR PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com os nossos cumprimentos, acabamos de ouvir a
Senadora Serys Slhessarenko, apresentando as ações
do Governo no seu Estado de Mato Grosso.
Este é o Senado da República do Brasil. Entendo que é o único Senado do mundo aberto às sextasfeiras. Aqui, a debater esse tema de importância para
o País, já se apresentaram, inscritos, os Senadores
Tião Viana, Heráclito Fortes, Geraldo Mesquita Júnior,
Adelmir Santana, Mozarildo e Serys, que acabou de
usar a palavra.
Entendam, e eu entendo bem, ô Senador Heráclito Fortes, o que está se passando no Senado da
República. Isso eu vi na história do mundo, na nossa
Igreja de Cristo.
Todos nós somos cristãos, Senador Adelmir Santana. Quem não sabe, na época medieval, das inquisições, dos líderes políticos constituindo família, dos
pais, das vendas de lugares no céu, da pressão contra
a pesquisa cientíﬁca – nós, cirurgiões, ô Mozarildo,
quanto sabemos! Aí, veio um cristão, Lutero, fez a reforma e está aí a Igreja de Cristo do mundo.
O mesmo problema é o do Senado. Isso existe,
mas este é o melhor Senado da história da República do Brasil, pelas ﬁguras presentes aqui. Eu atesto
e as conheço.
O erro somos todos nós. Temos de entender, todos nós, que o Governo não é o Luiz Inácio. O Governo
somos nós, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o
Poder Executivo, e nós somos os mais importantes. Nós
somos pais da Pátria e mães – em respeito a Serys.
Quero dizer que tanto é verdade, Mozarildo, que, abra
a Constituição: ela coloca o Poder Legislativo como o
primeiro a ser citado. Essa é a verdade.
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Nós vamos vencer essa diﬁculdade com aquilo
que Rui Barbosa nos ensinou. Só tem um caminho e
uma salvação: a lei, a justiça e o trabalho.
E todos nós estamos trabalhando. Eu digo a esta
Casa e ao Brasil que nós não vamos decepcionar.
Aqui, tem três membros da Mesa Diretora – a Serys,
o Heráclito Fortes e eu –, todos estamos, mas a Mesa
Diretora está consciente de que vamos vencer essa
etapa e não vamos decepcionar o Brasil, como nunca
decepcionamos.
Se nós estamos na democracia, o único responsável é o Senado da República. Querem e há uma população que quer... Respeitamos as tendências ideológicas
de Cuba, da Venezuela, que liderou outros países, mas
este Senado da República garantiu que, neste País, vai
ter a alternância da democracia. Isso contraria muita
gente, que quer ver este Senado fechado, como eu vi
fechado na Venezuela. Eu estava lá e vi. Fecharam. É
o primeiro caminho de quem quer continuar e ser rei,
porque a democracia acabou com o continuísmo, com
os reis. Caíram os reis, alternância do poder, e é este
Senado que garante que haja divisão.
Convidamos, para usar a palavra, o Senador
Adelmir Santana, que mostra tanto a sua grandeza,
que ele é suplente da Mesa mas está presente – além
dos sete, os quatro. Então, são onze. Ele, sem dúvida
nenhuma, é um Senador de muita importância e traduz a grandeza desta Casa, a variedade, o pluralismo.
Ele representa, sem dúvida nenhuma, os empresários
vitoriosos, os empresários de sucesso em administração. É um líder também. Além de político, é um líder
empresarial.
Ele é cobiçado e disputado pelo Maranhão e pelo
Piauí, a sua naturalidade, mas ele representa, no Senado da República, o povo do Distrito Federal. Então,
ele vai ter os eleitores do Piauí que aqui moram, do
Maranhão e, com certeza, os de Brasília.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Já estou me sentindo reeleito para o Senado, Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ﬁnalmente, o meu brado insistente e até repetitivo foi ouvido:
o Governo do Presidente Lula decidiu baixar medidas
para que a indústria de cartões de crédito seja regulada
pelo Banco Central. Essa medida estará incluída num
pacote que vem em boa hora, destinado à redução do
spread e à desobstrução do crédito bancário.
Vai acabar a impunidade das empresas que exploram os cartões e que agem livremente, onerando
milhões de consumidores. Vai acabar, também, o susto
dos contribuintes que não contam com regras claras
no controle desse serviço e se surpreendem com despesas assustadoras.

8

05926

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Pode parecer exagero de minha parte, mas não
dá para aceitar juros de 12% ao mês e taxas cobradas
por cada venda no percentual de até 5%. A população
brasileira não tem, hoje, a quem recorrer, pois certamente não é um assunto a ser abordado no Procon.
Enquanto aplaudo essa iniciativa, protesto contra
a falta de atenção do Palácio do Planalto em relação
ao Parlamento e, especialmente, ao Senado.
Digo isso porque existe Projeto de Lei Complementar meu (o PLC nº 678/2007), em tramitação nesta
Casa, justamente com essa intenção. Nem mais nem
menos, exatamente a mesma proposta que o Governo
quer lançar agora. A propósito, o relator desta matéria
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é
o próprio Líder do Governo, o Senador Aloizio Mercadante.
O Projeto que apresentei em 2007 tem por objetivo principal incluir, dentre as instituições ﬁnanceiras,
as empresas que atuam no mercado de cartões de
crédito e débito. Com isso, essas empresas se obrigam
a obedecer às mesmas regras das demais instituições
ﬁnanceiras. Em particular, passam a se submeter ao
mesmo órgão regulador: atualmente, o Banco Central.
Por incrível que possa parecer, a legislação atual não
explicita nenhum órgão responsável pela regulamentação do setor.
É importante explicar quais são os participantes
da indústria de cartões de crédito e débito. Nessa indústria, há dois tipos de sistemas: o fechado e o aberto. No sistema fechado, como o American Express e
o Hipercard, a bandeira é responsável por toda a cadeia produtiva, da emissão do cartão ao consumidor,
ao credenciamento do estabelecimento comercial. Já
nos sistemas abertos, como o Visa e o Mastercard,
além das bandeiras que fornecem a marca do cartão,
há os bancos emissores, que são a interface do sistema com o consumidor ﬁnal, emitindo os cartões; e os
adquirentes, ou credenciadores, que são a interface
do sistema com o estabelecimento comercial.
Concedo o aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Adelmir, quero, primeiro, dar o meu testemunho,
realmente, das iniciativas e da luta de V. Exª nesse assunto que aﬂige muita gente e que, como V. Exª disse,
nem é assunto de Procon e, às vezes, não se sabe nem
para quem apelar. Valeria até aquela máxima popular:
“só se for reclamar para o bispo”. Recentemente, tive
um problema, veio um valor na fatura do meu cartão
e eu quis identiﬁcá-lo. Só que o ônus da identiﬁcação
tem que ser comigo, porque eles não têm como identiﬁcar. Então, V. Exª tomou a iniciativa, e eu lamento –
como V. Exª colocou aí – que o Poder Executivo, isto
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é, o Presidente da República e seus Ministros sempre
se apropriam da iniciativa do Parlamentar, e, portanto,
nós, que tomamos a iniciativa de corrigir algum erro
e apontar caminhos, ﬁcamos – vamos dizer assim –
deslocados do foco. Mas V. Exª tem esse mérito. E
quero, aqui, inclusive registrar outro problema sério.
Há muito tempo, há exatamente sete anos, eu apresentei um projeto tratando da viação regional. O que
estamos atravessando agora? A Embraer demitindo
funcionários, as empresas brasileiras não compram
aviões da Embraer. E o que eu propunha no meu projeto? O fortalecimento da administração regional, para
se comprar avião da Embraer. Agora, o Governo quer
fazer isso por medida provisória. Quer dizer, o meu
projeto, que já passou no Senado e está na Câmara
mofando, não serve; o projeto de V. Exª sobre a questão dos cartões de crédito, também não vai servir, vai
servir a medida do Governo. Quer dizer, isso não pode.
Realmente, temos que acabar com essa hipertroﬁa do
Poder Executivo em tudo.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Agradeço o aparte de V. Exª. Concordo plenamente que é
impossível continuarmos aceitando esses tipos de procedimentos. Há uma série de projetos nossos nessa
direção, entre eles há inclusive um que chegou à Câmara dos Deputados, aprovado aqui no Senado, mas
que não prossegue.
Continuando, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por que as empresas participantes da indústria
de cartões de crédito e débito necessitam sujeitar-se
às normas e ﬁscalização de uma agência? Há vários
motivos para isso.
O primeiro é que a indústria de cartões, em função de fortes economias de escala e dos altos investimentos iniciais, tende a ser concentrada. Mesmo em
mercados mais maduros, como nos Estados Unidos,
a participação das três maiores bandeiras supera 80%
do mercado. No Brasil, a concentração é ainda maior:
não somente as três maiores bandeiras abocanham
uma parcela maior do nosso mercado – acima de 90%
–, como também existe praticamente um monopólio na
atividade de credenciamento.
O segundo motivo é a elevada taxa de crescimento do setor. De 2000 até 2007, o número de transações com cartões de crédito em nosso País pulou
de R$900 milhões para R$5,1 bilhões, com um volume
ﬁnanceiro que passou de R$59 bilhões, em 2000, para
R$310 bilhões, em 2007.
Volto a frisar que o Governo pode e deve valer-se
do projeto já em tramitação aqui no Senado Federal
que dá ao Banco Central poderes para ﬁscalizar essas instituições vinculadas às bandeiras de cartão de
crédito, porque, na verdade, elas se regem hoje pela
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autorregulação. E essa autorregulação tem trazido,
na nossa visão, custos adicionais aos consumidores
brasileiros.
Por falar em custo adicional, tive a satisfação de
aprovar aqui no Senado o Projeto de Lei Suplementar nº 213, de 2007, pelo qual as empresas poderão
descontar das compras à vista as taxas hoje cobradas
pelos cartões de crédito. E essas taxas algumas vezes
ultrapassam a faixa dos 5%, que é excessiva, sem falar que o prazo de ressarcimento dessas compras ultrapassam 30 dias. O PSL nº 213, de 2007, está hoje
em tramitação na Câmara Federal, e pode ser uma
importante mudança neste setor tão pouco coberto
pela legislação nacional.
A propósito, Srªs e Srs. Senadores, a falta de regulamentação na economia é um trauma do presente.
Vemos que a crise econômica internacional nasceu da ausência do Estado na ﬁscalização dos negócios ﬁnanceiros, levando especuladores a onerarem o
mundo com suas estratégias desonestas.
Desde 2007, venho executando verdadeira cruzada para mudar o relacionamento dos cartões de
crédito com o empresariado brasileiro. Agora sinto-me
fortalecido ao constatar que, nos Estados Unidos, onde
as distorções são bem mais suaves, desenvolve- se
uma campanha semelhante.
No nosso País, as taxas sobre vendas feitas com
cartão de crédito ou de débito, muitas vezes ultrapassam o percentual de 5%. Em terras norte-americanas
esse acréscimo é pouco superior a 2%, sem falar que
o ressarcimento dessas vendas tem prazo extremamente reduzido. Mesmo assim, os empresários de lá
estão mobilizados para reduzir seus custos, que pesam
mais do que nunca após a crise econômica.
Precisamos evoluir rapidamente nesse setor, sob
pena de penalizar a sociedade brasileira em todos os
níveis, pois, sabemos que os cartões de crédito e débito estão hoje disseminados em todas as faixas sociais
e em todas as regiões brasileiras.
Tenho muitas outras propostas relacionadas com
os cartões no Brasil, mas, neste momento, admito que
vale a pena estabelecer como foco a regulação do setor
via Banco Central. De preferência, Sr. Presidente, se o
Governo queimar etapas e quiser, realmente, queimar
etapas e assumir o PLC nº 678, de minha autoria, que
já está amadurecido na abordagem do tema, a partir
da experiência que adquiri nas duas últimas décadas
como líder de diversos segmentos empresariais.
O Brasil não pode perder mais tempo em relação
aos cartões de crédito e débito. As diﬁculdades econômicas que o nosso povo enfrentará ao longo deste
ano poderão ser minimizadas se os cartões estiverem
sob controle rigoroso do Poder Público.
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Aqui, faço um apelo às fontes do Governo para
que encampem esses projetos em andamento, que já
avançaram aqui no Senado. Um deles já se encontra
na Câmara e foi objeto de vários encontros por este
Brasil afora, de seminários, de encontros com técnicos da Casa. Portanto, os projetos estão amadurecidos, não havendo necessidade de novas mensagens.
Assim, que todos nos incorporemos na luta pelo andamento desses projetos nas várias comissões desta
Casa. Esta é a nossa palavra e o nosso apelo: que
encontremos rapidamente mecanismos de regulação
dessa matéria no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após brilhante pronunciamento desse extraordinário
Senador Adelmir Santana, que representa o Distrito
Federal, mostrando as suas ações em desenvolvimento
pelo Brasil rico e próspero, convidamos para usar da
palavra o Senador Geraldo Mesquita Júnior. O Senador
é do PMDB grandioso, de pureza, autêntico. Geraldo
Mesquita Júnior tem uma tradição política familiar, seu
pai foi extraordinário Governador do Acre; ele tem a
bravura do povo acreano, povo lutador, que se libertou,
constituiu o País e aderiu à grandeza do nosso Brasil.
Geraldo Mesquita Júnior simboliza aqui a verdade do
Brasil que tem o Estado Democrático de Direito. Ele
revive aqui a ﬁrmeza jurídica de Rui Barbosa.
Queremos anunciar a presença desses nossos
amigos de Roraima, que estão aqui. São da Associação
dos Excluídos da Reserva Indígena Raposa Serra do
Sol. Jefferson é o presidente, o vereador é o Edivan e
Francisco Carlos. Mas V. Exªs estão incluídos na luta
e no coração desse bravo Senador que é Mozarildo.
Mozarildo ganhou uma grande batalha. Em nome do
Senado da República nós reconhecemos. Ele aqui traz
o mapa, Senador Geraldo Mesquita, e mostra. O IBGE
já aceitou. Nós tivemos uma mudança na ortograﬁa da
Língua Portuguesa, Senador Heráclito, e agora temos
uma mudança na estrutura geográﬁca do nosso País.
Aprendi que o Brasil era do Oiapoque ao Chuí, do
Amapá do nosso Presidente Sarney, que está lá comemorando o São José. Anuncio ao Brasil a verdade
geográﬁca, trazida, lutada, mostrando a grandeza do
País, que aumentou 60 quilômetros rumo ao norte. Essa
é uma luta do Senador Mozarildo, do PTB de Roraima.
O Brasil é do Caburaí, Roraima, ao Chuí, Rio Grande
do Sul. Então, nós, Senadores, atendemos ao convite
e vamos pessoalmente visitar. O Brasil, hoje, vai de
Caburaí, Roraima, ao Chuí, no Rio Grande do Sul, um
trabalho do extraordinário Senador Mozarildo, que já foi
aceito pelo IBGE e é aqui divulgado, hoje, pelo Senado
da República do Brasil nesta oportunidade.
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Com a palavra o Senador Geraldo Mesquita. V.
Exª use pelo tempo que achar conveniente.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Mão
Santa, Srs. Senadores presentes, eu também recebi
do Senador Mozarildo e ia fazer aqui também o comercial, feito já por V. Exª. Quero apenas repisar que
se corrige assim, digamos, um equívoco, não erro. O
Senador Mozarildo, com esforço, provou, de fato, que
o Monte Caburaí, cruzando direto para o Chuí, é a linha reta maior que se tem no País.
A expressão que a gente se habituou a ouvir, do
Oiapoque ao Chuí, que é objeto até de música, sambas
e tal, devemos agora pensar de outra forma e aceitar
o fato de que o Monte Caburaí é, realmente, o ponto
mais extremo norte do nosso País.
Mas, Senador Mozarildo, Srs. Senadores, eu venho, mais uma vez, prestar contas aqui de mais uma
missão que cumpri juntamente com colegas aqui do
Senado e da Câmara Federal, todos membros do
Parlamento do Mercosul. No início desta semana que
transcorre, estivemos, mais uma vez, em Montevidéu,
Senador Mão Santa. V. Exª precisa ir lá. Vou levá-lo de
uma próxima vez, para que V. Exª também se inteire
do que passa ali. É um projeto de integração regional
muito importante. Estivemos, mais uma vez, reunidos.
O nosso Parlamento do Mercosul, que é uma criança
ainda, digamos, recém-instalado, dá passos tímidos
ainda, modestos, no sentido de se ﬁrmar, de se consolidar como um organismo legislativo regional, peca
ainda pelo fato de não ter competência legislativa vinculante. Ou seja, no nosso Parlamento suas decisões
não são vinculantes ainda, Senador Mão Santa, mas
essa é a aspiração do Parlamento do Mercosul, e um
dia chegaremos lá. Estamos nos organizando para
que isso um dia seja uma realidade. Creio que, assim
sendo, o Parlamento do Mercosul dará uma contribuição mais expressiva a toda a região, a esse grandioso
projeto de integração regional.
Senador Mão Santa, aqui creio que já deixei ﬁxada e muito clara a minha opinião sobre a integração
de toda essa nossa região. Eu não vejo outro caminho.
Nós vivemos uma grave crise, e crise leva-nos à reﬂexão, à preocupação, mas, como disse em seu discurso
no Parlamento do Mercosul o Senador Inácio Arruda,
é um momento também de oportunidades. A crise, já
dizia alguém há muito tempo, é a parteira da história.
Sendo assim, devemos nos debruçar sobre as questões circunstanciais, eventuais, diria até passageiras,
que constroem esse quadro de crise, mas devemos
também pensar a médio e longo prazo. Devemos pensar no momento em que estaremos saindo dela. E eu
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enxergo, com muita segurança, que a integração dos
países situados aqui, na América do Sul, a consolidação de um grande bloco político, social, econômico
nessa nossa região, hoje, que tem a denominação de
Mercosul, é um caminho consistente, é um caminho
sólido para o futuro das nossas gerações, Senador
Mozarildo.
Durante mais de quinze anos, o Mercosul teve
em seu contexto quatro países: Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Estamos agora num processo de
aceitarmos como membro permanente a Venezuela.
E aqui, sem entrar no mérito, eu considero de fundamental importância esse ingresso do país Venezuela,
do povo venezuelano, pelo esforço que fazem no sentido de viver, produzir, independentemente, Senador
Mão Santa, do governo de plantão, digamos assim.
Eu acho importante o ingresso da Venezuela, porque
esse fato abre uma porta, escancara uma porta para
o ingresso de outros países.
E o Mercosul leva a todos. Quando falamos em
Mercosul, a tendência é a de que raciocinemos com
acordos, tratativas, da região situada no sul do nosso
País. É o que a expressão nos induz a pensar. Mas
aspiro, sonho, por exemplo, com o ingresso da Bolívia, do Peru, países que fazem uma fronteira franca,
inclusive, com o meu Estado, o Acre. Acho que seria
um momento importante, para mostrarmos à população brasileira que o Mercosul não diz respeito aos interesses apenas dos Estados fronteiriços do Sul, mas
interessa e deve interessar a todo o País.
Eu queria até usar uma imagem física, Senador
Mão Santa. O Mercosul era como uma mão de quatro
dedos. O ingresso da Venezuela compõe uma mão.
Veja a força que tem uma mão, Senador Mão Santa.
Imagine o ingresso de mais quatro, cinco países, além
da Venezuela. Além de uma mão, teríamos duas, Senador Mozarildo. Com elas poderemos fortalecer-nos;
com elas poderemos integrar-nos; com elas poderemos
estabelecer, nessa região, Senador Mão Santa, um
grande pacto de desenvolvimento, uma grande coalizão cultural e política, um bloco forte não só economicamente, mas culturalmente. A gente anda por essa
América do Sul, por essa América Latina, Senador
Mozarildo, e encontra muito mais identidade do que
aquilo que, eventualmente, possa separar-nos. Andei
com o Senador Heráclito pelo Caribe, no ano passado,
numa missão do Senado Federal, e ali também encontramos muito mais identidade do que qualquer coisa
que eventualmente nos possa distinguir, separar.
Eu concedo a V. Exª, Senador Mozarildo, com
muito prazer, um aparte.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Geraldo, V. Exª faz uma análise muito signiﬁ-
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cativa da importância do Mercosul para a América
Latina, principalmente para a América do Sul. Mas há
um ponto que, realmente, até certo ponto me deixa
numa situação de saia justa, porque não há nenhum
Estado do Brasil que esteja, geograﬁcamente falando, tão ligado à Venezuela quanto Roraima, que está
encravado dentro da Venezuela, colocado dentro da
Venezuela. E a economia do Estado depende muito
da Venezuela. A energia que temos vem da Venezuela. Embora o Presidente Lula seja insensível e não
tenha atendido ao pleito do ex-Governador Ottomar
de, por meio da Petrobras, fazer importação da gasolina, conforme o Presidente Chávez se dispôs a fazer
a preços subsidiados, para a população do Estado de
Roraima... E o Presidente Lula não quis. Nós pagamos
uma gasolina caríssima para a Petrobras, por birra dela.
Agora, ﬁco muito preocupado, quando for votar essa
questão desse acordo. Não tenho dúvidas: olhandose o país, a parte geográﬁca, econômica e social, a
Venezuela é importantíssima dentro desse contexto.
Acho que, inclusive, foi uma atitude muito importante
ela sair da Comunidade Andina e vir para o Mercosul.
Porém, preocupo-me muito com a situação que está
na Venezuela hoje, preocupo-me mesmo. Como humanista, como pessoa que vai várias vezes – fui passar
minhas férias recentes de julho lá na Ilha Margarita e
estive em Caracas, no Parlamento, inclusive visitei o
Parlamento da Venezuela – acho que temos de abrir
um diálogo com os Parlamentares e com o Governo da Venezuela, porque, tudo bem, não queremos
ter ingerência nos assuntos internos da Venezuela,
mas democracia não é um assunto que se relativize
ao ponto de dizermos que a democracia do país tal é
desse jeito, a democracia do país tal é daquele jeito,
a democracia de Cuba é daquele jeito. Acho que temos de procurar um entendimento. Eu quero votar a
favor da Venezuela, porque até, veja só, não há como
o meu Estado ﬁcar longe da Venezuela. O que meu
Estado quer realmente é aumentar o intercâmbio com
a Venezuela, porque hoje o intercâmbio da Venezuela
com o Brasil é muito bom, mas é: Caracas com São
Paulo, Caracas com o Nordeste, mas com Roraima é
só o Estado Bolivar, que faz fronteira com Roraima, e
a energia que vem com a hidrelétrica de Guri. Quero
realmente entender que é importante para o desenvolvimento do Brasil e mais ainda para o meu Estado.
Mas não podemos passar por cima desses pré-requisitos que estão previstos na própria Carta do Mercosul.
Queria, então, portanto, registrar isso, porque quero
chegar realmente a um convencimento e ter a minha
consciência tranqüila de que vamos votar esse acordo,
aqui, de maneira muito positiva.
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Senador Mozarildo Cavalcanti, não retiro uma
vírgula do que V. Exª falou, se porventura eu precisasse falar. De fato, é preocupante: procuro enxergar um
cenário lá na frente, mas a gente não pode descolar
da realidade atual. De fato é preocupante. Agora, a
torcida, o entusiasmo é para que o povo da Venezuela encontre, de fato, o seu caminho de realização, de
desenvolvimento, mas no leito democrático. E veja,
Senador Mozarildo isso é raciocínio do Senador Heráclito, inclusive. Segundo ele, após a constituição do
Mercosul, países que viviam engalﬁnhados em golpes,
convivendo com ditaduras, algumas sangrentas, inclusive, superaram esse momento e enveredaram pelo
caminho da democracia.
O Mercosul também teve esse condão, não é?
Esse condão político, esse viés político importantíssimo, de ﬁxação e consolidação da democracia, nessa
parte do nosso continente. Raciocino nesse sentido,
com relação ao ingresso da Venezuela. E até pediria,
aqui, aos acreanos que estão me ouvindo que lembrassem o que V. Exª falou a respeito da proximidade
com a Venezuela. Isso pode acontecer também conosco, lá no Acre, em relação à Bolívia, ao Peru. Sonho,
por exemplo, com uma moeda única em toda a nossa
região, com um grande banco regional, forte, sólido,
a ﬁnanciar o nosso desenvolvimento. Sonho com a
possibilidade, Senador Mão Santa, de circularmos por
essa América do Sul, por essa América Latina sem
qualquer restrição, sem qualquer barreira, sem qualquer diﬁculdade, como ainda hoje temos para circular.
A burocracia ainda é enervante.
Incrível, Senador Heráclito, para irmos daqui para
Montevidéu, sede do Parlamento do Mercosul, ainda
temos de preencher um rol de papeis, uma papelada
absurda, inoportuna, insensata. Isso tem de acabar.
Assim como o cidadão europeu transita na Europa como se qualquer lugar em que estivesse fosse
a sua pátria, o seu lugar, é um absurdo que haja ainda restrições à circulação de pessoas no âmbito do
Mercosul. É por isso que clamo, prego a necessidade
de expandirmos o Mercosul para outros países dessa
grande região, para, enﬁm, consolidarmo-nos, Senador Mão Santa, como um grande bloco econômico,
político, cultural, social.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Geraldo Mesquita, saindo da formalidade,
queria participar, porque acredito: está aí a União Europeia, como melhorou, como nasceu a paz. A moeda facilitou a vida de todos. E nós sempre copiamos
a civilização europeia na nossa evolução. Os Estados
Unidos copiaram a Inglaterra, e nós aqui.
Eu perguntaria: qual é a posição do Chile?
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A meu ver, o Chile é a melhor civilização cultural,
econômica. Eles até dizem: “Nós somos a Inglaterra
da América do Sul”. Santiago é Londres, pela formação cultural. O Chile, porque não está também como
um dos líderes...
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Senador, que venha o Chile, que venha a Colômbia, que venha o Equador, enﬁm, que venham todos os países da América Latina, da América do Sul,
porque esse projeto só se consolidará nesse momento, nesse instante, Senador Mão Santa. Por enquanto, estamos claudicando, avançando lentamente, com
muita diﬁculdade.
Acredito que esse projeto de integração regional
só se consolidará com a vinda do Chile, com a vinda
da Colômbia, com a vinda do Peru, com a vinda do
Peru, da Bolívia, do Equador, enﬁm, de todos os Países que nos cercam, que fazem parte desse grande
continente.
Portanto, Senador Mão Santa, estou aqui cumprindo, mais uma vez, a formalidade de prestar contas.
Estive em Montevidéu, juntamente com outros companheiros do Senado e da Câmara Federal, em mais
uma sessão do Parlamento do Mercosul que, como
eu digo, devagarzinho vem-se consolidando. E espero que, num futuro próximo, a gente possa deliberar
naquele parlamento de forma vinculante. Eu acho essencial. Um parlamento que não tem suas decisões
tomadas de forma vinculante, Senador Mão Santa, não
é um parlamento inteiro, não é um parlamento na sua
integralidade. O povo brasileiro está aí na expectativa.
Provavelmente, Senador Mão Santa, teremos eleição
para parlamentares do Mercosul já no próximo ano.
O Parlamento do Mercosul hoje é constituído de
delegações dos países em números iguais. Todos os
países têm 18 parlamentares atuando naquele Parlamento. A ideia é consolidarmos a discussão acerca da
proporcionalidade. Ou seja, as bancadas serem proporcionais aos tamanhos econômicos, sociais e políticos
dos países. O Brasil passaria de 18 para algo próximo
de 60, 70 parlamentares. A Argentina também cresceria. Enﬁm, a Venezuela entrando, os demais paises...
Esta é a regra básica e fundamental dos parlamentos:
a proporcionalidade. A Câmara é assim. O Parlamento
do Mercosul tende a se dirigir para esse momento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
E o Parlamento Europeu, como é?
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – O Parlamento europeu obedece à regra da
proporcionalidade, é ﬁel à regra da proporcionalidade.
Temos o Parlamento Europeu como um grande parâmetro. Agora estamos discutindo, dentro das nossas
circunstâncias e das nossas características próprias a
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adoção do critério da proporcionalidade. Se sobre isso
o martelo for batido, Senador Mão Santa, até o mês
de abril, possivelmente estaremos aqui discutindo, no
plenário do Senado e da Câmara, a mudança na nossa
própria legislação eleitoral, quem sabe, até na própria
Constituição, para prever a eleição de parlamentares
do Mercosul já no próximo ano. Então a população brasileira precisa entrar nessa discussão, estar atenta a
esse fato, porque será um fato relevante, um fato novo
inclusive no cenário político e eleitoral do País.
Dito isso, Senador Mão Santa, ﬁco na expectativa
de que o Parlamento do Mercosul repercuta de forma
mais intensa, mais profunda no nosso Senado Federal,
na nossa Câmara dos Deputados. Infelizmente ainda
é um assunto que não entrou na veia, digamos assim,
dos Parlamentares, da maioria dos Parlamentares pelo
menos – alguns se interessam, alguns participam. Mas
é um assunto de fundamental importância. O Brasil
não pode passar ao largo dessa discussão. O Brasil,
dado a sua importância, o seu tamanho, é uma expressão forte na constituição desse grande bloco que
está aí se constituindo, se formando e avançando na
sua consolidação.
Portanto, o Parlamento Brasileiro tem que está
sintonizado, mais próximo dessa discussão, porque
grandes decisões ainda serão tomadas e elas não podem ser tomadas com um parlamento ainda frio com
relação a essa questão, um parlamento ainda um pouco
ausente com relação a esse grande tema.
Faço votos, Senador Mão Santa, de que o Mercosul, de fato, cresça, traga para o seu leito outros
países, outras nações para, como eu disse, fazermos
dessa nossa região um grande bloco econômico, político, cultural. Penso até, Senador Mão Santa, que
devemos tomar algumas providências pontuais no
nosso País.
A segunda língua, por exemplo, adotada nas nossas escolas é o inglês. Por que não o espanhol?
A segunda língua, Senador Mozarildo, no nosso
País deveria ser o espanhol. Que se aprenda também
inglês, de forma opcional, mas a nossa segunda língua
aqui, tendo em vista a nossa vocação para essa integração regional, terá que ser o espanhol. Nesse sentido,
penso até em apresentar, provocar o nosso Parlamento,
para que alteremos o rumo das coisas, no sentido de
que adotemos como segunda língua, no nosso País,
nas escolas de todo o País, o espanhol.
Imagine, Senador Mozarildo, daqui a quinze,
vinte anos, se uma medida dessa é tomada hoje, isso
facilitará sobremodo o processo de integração, que daqui a vinte anos estará muito mais avançado, e com a
facilidade do domínio do idioma isso se tornará muito
mais factível.
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Portanto, rogo, torço para que este grande bloco
se consolide cada vez mais, porque, sinceramente, Senador Mozarildo, sozinhos não vamos a lugar nenhum.
Juntos, poderemos ir aonde quisermos. E possivelmente
fazer o que bem entendermos. Acredito nisso, com toda
convicção. Por isso sou ardoroso defensor da consolidação do Mercosul e da aﬁrmação cada vez maior do
Parlamento deste grande bloco que ora está em curso
nos seus trabalhos com sede lá em Montevidéu. Consolidação do Parlamento do Mercosul, consolidação
do Mercosul como um grande bloco regional.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após o brilhante pronunciamento do Senador Geraldo
Mesquita Júnior sobre o nascimento e fortalecimento
do Parlatino na América do Sul, chamaremos para
usar da palavra o orador inscrito Mozarildo Cavalcanti, pelo PTB de Roraima, e vem de uma grande vitória
em índice geográﬁco. Ele provou ao IBGE, ao Brasil e
ao mundo que os limites do Brasil não são como nós
aprendemos no passado, do Oiapoque, no Amapá,
ao Chuí. Ele provou que está a sessenta quilômetros
adiante no norte, em Caburaí, Roraima. Então, a extensão do Brasil vai, do seu ponto mais avançado ao
norte, Caburaí, em Roraima, ao Chuí, no Rio Grande
do Sul.
Nossos cumprimentos e nossos parabéns.
Ele também é um extraordinário líder maçônico.
E lamentamos o seu ponto de vista na distribuição de
terra não ter sido vencedor, mas continuamos com a
sua tese: nós achamos que este País não é de índio,
não é de negro, nem de português; este País é de todos nós, brasileiros. O amor aproximou brancos, pretos, índios, e todos somos uma família. Rui Barbosa
– ilumine o Poder Judiciário – disse que a Pátria é a
família ampliﬁcada, e a família se consolida com amor.
O amor já uniu índio com branco, branco com preto,
preto com índio, e tudo. Então, nós estamos com a
tese de V. Exª. Haveremos de vencer! A Pátria somos
todos nós. Não tem mais isso; isso já era, era coisa do
passado. O amor nos uniu.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Mão Santa, pelas palavras
elogiosas. Quero realmente hoje abordar a questão
do julgamento do STF que terminou ontem, pelo menos no seu ponto fundamental, central que era o da
homologação da demarcação, embora existam vários
pontos que devem ser ainda esclarecidos.
Mas, antes de entrar nesse assunto, Senador Mão
Santa, devo dizer que ontem ﬁz um requerimento, junto
com o Senador Augusto Botelho, de homenagem e de
apresentação de voto de pesar pela morte do Sr. Said
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Salomão, que foi um dos pioneiros do Estado de Roraima, principalmente no comércio. S.S.a morreu aos
94 anos. Eu tenho também a satisfação de dizer que
a ﬁlha dele, Drª Sumaia, médica é a minha segunda
suplente. E, portanto, quero aqui, através do Senado,
mandar a todo o Estado de Roraima, mas especialmente à família do Sr. Said, o meu abraço e a minha
solidariedade.
Sr. Presidente, ontem nós assistimos ao término
do julgamento da questão da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. Há tantos anos, nós estamos lutando
aqui neste Senado para que saísse uma demarcação,
sim. Nós sempre quisemos uma demarcação, mas uma
demarcação que fosse justa, não excludente, que não
precisasse expulsar de lá 500 famílias, como estão
sendo expulsas – portanto, cerca de duas mil pessoas
–; que não se separasse famílias de índios casados
com não índios, que estão presentes naquela região
há pelo menos cinco gerações.
E aqui estão três representantes da Associação
dos Excluídos da Reserva Indígena Raposa Serra do
Sol: o seu presidente, Jefferson; o Vereador Edivan, do
Município de Normandia, um dos Municípios atingidos
pela demarcação; e o Francisco Carlos. Então, eles estão aqui e vieram assistir ao ﬁnal do julgamento. Aparentemente, digamos assim, as ONGs, principalmente as
ONGs internacionais, ganharam uma batalha. Eu diria
que tiveram uma vitória de Pirro, porque, na verdade,
essa é uma vitória – se é que se pode ser considerada
uma vitória – uma vitória contra o Brasil.
Não é preciso sequer estar muito por dentro
dessa questão para analisá-la. No meu Estado, só no
meu Estado, nós temos agora 36 reservas indígenas
demarcadas. Temos, portanto, a metade do Estado de
Roraima, que é de 225 mil km² destinada a 30 mil índios. E onde estão os 30 mil índios, Senador Geraldo
Mesquita? Nas aldeias? Não; eles estão nas cidades,
90% deles estão nas cidades; são funcionários públicos. Dos três Municípios atingidos, em dois Municípios
os Prefeitos são índios; em outro, o Vice-Prefeito é um
índio. Escolarizados, portanto. A maioria dos Vereadores
do Município de Uiramutã é índio. Aliás, se se ﬁzer um
DNA naquela região, vai ser difícil encontrar mesmo
alguém de pele clara que não tenha ascendência indígena. E o que é pior: muitos dos índios que estão lá
não só não querem, não só não queriam essa demarcação dessa forma... E por quê? Porque a imprensa,
infelizmente, levada pela Igreja Católica que secularmente é mestra nesse negócio de formar jargões, pechas, carimbar e estigmatizar as pessoas... No tempo
da Inquisição, quem discordava da Igreja era herege,
era bruxo, ia para a fogueira. Fazia-se sumariamente um processo inquisitorial e levava-se as pessoas
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para a fogueira. Modernamente, eles não fazem mais
isso: excomungam. Excomungaram agora o médico, a
mãe e a equipe que fez um aborto legal numa jovem
de nove anos, estuprada pelo padrasto, que não tinha
sequer condições médicas para levar a gestão a cabo,
porque morreriam ela e os ﬁlhos. Mas não! A Igreja
Católica tem uma lei escrita por seres humanos, que
eles dizem que é a lei de Deus. A lei de Deus que eu
conheço são os Dez Mandamentos que estão lá. Mas,
quando a lei de Deus diz “Não matarás”, não entrou
no detalhe genérico, porque há uma confusão de que
querer separar ciência e religião; ciência e fé, porque
religião é coisa abaixo da fé. Ciência não é uma coisa
de Deus? Não foi dada por Deus? Não foi dada para
melhorar a condição de vida das pessoas? Foi.
Mas vamos aqui à Igreja Católica nessa questão
da Raposa Serra do Sol. Plantou lá, primeiramente, o
Padre Giorgio Dall Bem, que ﬁcou numa comunidade
indígena durante décadas preparando um trabalho
de guerrilha. E o Conselho Indigenista de Roraima foi
criado pelo Conselho Indigenista Missionário e passou
a pregar o ódio dos índios da comunidade Maturuca
contra os não índios.
Eu nunca disse, como médico, que não deva haver uma questão humana no trato das minorias. Pelo
contrário, como médico, eu não distingo entre uma
pessoa de pele escura e pele clara, indígena, afrodescendente ou descendente de japoneses, de italianos.
Não distingo; para mim são seres humanos.
E o foco principal do nosso trabalho aqui na Comissão Temporária Externa do Senado, cujo Relator foi
o Senador Delcídio Amaral, foi o de esclarecer exatamente, de maneira muito honesta, aquela questão da
reserva indígena Raposa Serra do Sol. E – repito – já
havia sido demarcada uma superreserva ianomâmi,
que foi outra farsa. Colocaram o nome ianomâmi para
dizer que é uma etnia só, mas não é; são mais de cinco
etnias que se matam entre si. Eles se matam até por
causa de mulher. Quando falta, por exemplo, mulher
numa tribo, eles atacam outra para roubar a mulher
dos outros. Sabem por que isso acontece? Porque as
mulheres engravidam na primeira menstruação, quando
ainda não têm proporção, Senador Mão Santa – e V.
Exª sabe bem do que estou falando –, não têm proporção feto-pélvica, isto é, a bacia dessa mulher não está
formada ainda para parir, para ter um parto. Assim, há
uma mortalidade materna muito grande, o que provoca uma carência de mulheres cada vez maior. E há,
portanto, essa briga entre eles até por isso.
Mas brigam também por espaço. E eles têm 4 milhões de hectares. São 4 milhões de hectares, maior
do que a Raposa Serra do Sol. Mas isso se engoliu
calado, e na região de fronteira com a Venezuela, pe-
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gando dois Estados brasileiros: Roraima, o maior, e o
Amazonas.
Aí, como essa entrou, veio depois a Reserva São
Marcos, pegando toda a rodovia BR-174, que vai até
a Venezuela, de um lado e de outro. Tiraram centenas
de pessoas que moravam lá; e, como não houve reação, partiu-se para a Raposa Serra do Sol.
É aquela história, como disse o grande poeta: no
primeiro dia, eles vêm e pisam a grama no nosso jardim, e nós não dizemos nada; no segundo dia, vêm e
roubam a nossa rosa, e não dizemos nada; no terceiro dia, eles vêm, matam o nosso cão, e também não
dizemos nada; no quarto dia, vêm e cortam a nossa
garganta, e aí já não podemos mais dizer nada. É o
que aconteceu em Roraima, é o que vem acontecendo
silenciosamente no Brasil todo.
Essa Comissão Temporária Externa do Senado
não foi só lá a Roraima, não. Foi a Rondônia, ao Mato
Grosso, a Santa Catarina. E o que nós constatamos?
Em Santa Catarina, Senador Geraldo Mesquita, a Funai levou índios do Paraguai para poder ter índios em
Santa Catarina, retirando colonos. E Santa Catarina
é um Estado minifundiário. Não só é pequeno em extensão, como é dividido em minifúndios, e não em latifúndios. Mas plantaram lá índios vindos do Paraguai
para criar um fato indígena de que havia, portanto, índios naquela região.
Mas e a demarcação da Raposa Serra do Sol?
Nós constatamos aqui, na Comissão Temporária Externa, que contou com o apoio da Consultoria Legislativa do Senado e de juristas, que, em primeiro lugar,
o laudo antropológico que fundamentava a demarcação era falso, era fraudulento, era criminoso. E, aí, a
Ministra Ellen Gracie deu uma liminar suspendendo a
demarcação.
Quando o Governo Lula viu que ia perder a questão no Supremo, o seu Ministro da Justiça à época,
Thomaz Bastos, que já foi advogado da CNBB, pegou
e fez uma artimanha jurídica. O que fez? Revogou num
dia a portaria que havia delimitado a Reserva Raposa Serra do Sol, passou a informação para o Ministro
Relator Carlos Ayres Britto, sem ter publicado a portaria. E o Ministro Carlos Ayres Britto, induzido a erro,
portanto, pelo Ministro Márcio Thomaz Bastos, levou a
matéria a plenário e considerou prejudicadas as ações
porque a portaria não existia mais.
A Portaria nº 534, que ele editou em substituição
– como eu disse, não publicada –, serviu para que o
Presidente assinasse o decreto de homologação; portanto, com vícios insanáveis, completamente errada do
ponto de vista jurídico. Alertamos para isso, mas, como
disse o Ministro Marco Aurélio no julgamento, a Funai,
a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Justiça e
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a Assessoria que está perto do Presidente Lula – Alvarez e companhia, que têm uma ideologia sobre a
questão social enferrujada, ultrapassada – levaram o
Presidente a assinar o decreto de homologação.
Nós contestamos. Contestamos com base nos
mesmos argumentos.
A área foi demarcada em 2005 e, nesse interregno, o Presidente Lula determinou duas operações da
Polícia Federal que custaram milhões de reais, e para
quê? Acompanhar a Funai, entrando de casa em casa
com metralhadoras na mão, como se aqueles brasileiros
que estão lá, ou que estavam lá alguns deles, fossem
criminosos, a ﬁm de avaliar unilateralmente as benfeitorias. Como aterrorizaram psicologicamente essas
pessoas, elas acabaram aceitando a indenização.
E que reassentamento eles tiveram? A lei manda
que seja uma terra equivalente. Quem tinha, por exemplo, quinhentos hectares lá no Mutum, na fronteira com
a Guiana, deveria ter quinhentos hectares noutra região fora da reserva indígena. Mas não. O que ﬁzeram?
Pegaram essas famílias e lavaram para um assentamento de clientes da reforma agrária, que nada têm
a ver com a situação deles. Eles não eram sem-terra;
eles eram possuidores de terras há quatro gerações.
Tudo isso foi escamoteado, foi encoberto. Procurou-se
forjar, dentro do jargão que a Igreja Católica, as ONGs
e essa esquerda enferrujada usam, uma briga entre
meia dúzia de fazendeiros ou arrozeiros e os índios –
como se todos os índios que estão lá quisessem esse
tipo de coisa, e a maioria não quer.
Eu quero ler aqui, inclusive, uma matéria publicada hoje no Jornal Folha de Boa Vista, da minha terra:
“Sodiur [Sociedade de Defesa dos Índios Unidos do
Norte de Roraima] alerta para conﬂito entre índios”.
Já alertei várias vezes aqui: o conﬂito vai se dar
entre índios, porque lá uma minoria, que é do Conselho Indígena de Roraima (CIR), uma entidade corrupta
comandada pela Igreja Católica, quer implantar uma
espécie de apartheid, um modelo comunista até, e os
outros não o querem. Os outros não são ligados à Igreja
Católica, são ligados aos evangélicos ou não têm religião e querem viver de forma diferente. Eles dizem:
Mesmo antes de o Supremo Tribunal
Superior (STF) concluir o julgamento da ação
que pedia a revogação do decreto que deﬁniu
a demarcação contínua de 1,7 milhão de hectares da reserva Raposa/Serra do Sol, lideranças indígenas ligadas à Sodiur (Sociedade de
Defesa dos Índios do Norte de Roraima) [e há
outras, como a Arikom e a Alidcir, mas lá a Funai vende para a imprensa a imagem de que
só há o CIR] alertam para o possível conﬂito
entre índios na disputa pela terra.
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A opinião é do tuxaua da comunidade do Flexal,
município de Uiramutã, Abel Barbosa, secretário-geral
da Sodiur. Ele procurou A Folha para rebater as declarações do coordenador-geral do Conselho Indígena de
Roraima (CIR), Dionito José de Souza.
Olha aí: discussão entre um grupo de índios e
outro grupo de índios. Portanto, desmascara-se a história de que existe só um pensamento de um grupo
uniforme de índios, o que não é verdade. Infelizmente,
o Supremo foi induzido a erro pelo Governo, porque
creio que os Ministros, de boa-fé, acreditaram nas informações oﬁciais que deram a Funai e a AdvocaciaGeral da União (AGU). O próprio Ministério Público foi
induzido a erro; lá existe, por exemplo, a Drª Duprat,
Procuradora que, em vez de ser uma agente do Ministério Público, é uma militante da causa indigenista
e que não está preocupada com o direito, mas, sim,
com a ideologia. Então, essas pessoas procuram encontrar argumentos jurídicos para embrulhar, como
disse o Ministro Marco Aurélio, esse pacote da forma
como foi embrulhado.
O Ministro Marco Aurélio, no seu voto preliminar, listou algumas questões que não podiam sequer
permitir que aquele julgamento terminasse, porque
existiam vícios jurídicos insanáveis. Nem estou falando dos vícios administrativos, do laudo mentiroso e
fraudulento que motivou essa demarcação. O Ministro disse que teria de sanear alguns pontos para que
o processo pudesse continuar e pudesse ser julgado.
São palavras dele:
Então, cumpre sanear o processo, providenciando-se:
a) a citação das autoridades que editaram a Portaria nº 534/05 e o Decreto que a
homologou [Quem são essas autoridades? O
Presidente da República e o Ministro da Justiça, que não foram citados];
b) a citação do Estado de Roraima e dos
Municípios de Uiramutã, Pacaraima e Normandia [não foram citados; o Governo de Roraima entrou depois no feito por conta própria,
mas não foi citado no andamento desse processo];
c) a intimação do Ministério Público para
acompanhar, desde o início, o processo;
d) a citação de todas as etnias indígenas
interessadas.
O Ministro Marco Aurélio teve o cuidado de ver
que lá existem cinco etnias que pensam diferentemente, Senador Mão Santa. Às vezes, até dentro de uma
etnia mesmo, existe um grupo de índios que pensa de
um jeito e outro grupo de índios que pensa de outro. E
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o que se está pretendendo ali é colocar esses índios
no abandono, para, amanhã, o CIR comandar todo
mundo, mas eles não aceitam.
Concluo as outras providências que, segundo o
Ministro, devem ser tomadas: “e) a produção de prova
pericial e testemunhal; f) a citação dos detentores de
títulos de propriedades consideradas frações da área
envolvida, em especial dos autores de ações em curso no Supremo”.
Vejam bem que há mais de trinta ações e que foi
analisada só a ação movida por mim e pelo Senador
Augusto Botelho. Não analisaram sequer a ação movida pelas próprias comunidades indígenas que não
concordam com o CIR.
Há uma máxima que diz: “Decisão do Judiciário
não se discute, cumpre-se”. Não! Vamos cumprir, mas
vamos discutir. Vamos entrar, eu e o Senador Augusto
Botelho, com uma ação competente – não sou advogado, mas acho que são embargos declaratórios –, para
que o Supremo explicite coisas que não ﬁcaram muito claras, como, por exemplo, a situação das famílias
que são miscigenadas. Como ﬁcam essas famílias?
E aqueles que tinham títulos anteriores ao chamado
Fato Indígena, que é de 1934, ou, mais ainda, o Fato
Indígena mais legal, que é de 5 de outubro de 1988,
como aliás o Supremo acatou? Então, isso tem de
ser esclarecido. E mais, Senador Geraldo Mesquita,
disse o Ministro Marco Aurélio: “Que o Colegiado não
silencie sobre essas matérias!”. Infelizmente, eles silenciaram.
Até entendo que os Ministros que votaram contra
nossa opinião tentaram buscar um meio-termo, uma
solução que pudesse atender a ambas as partes ou
a todas as partes. Não são só duas partes, são dois
ou três tipos de índios pelo menos que pensam de
maneira diferente, são os miscigenados que estão lá,
são os não indígenas que estão lá há quatro gerações,
como é o caso dos três que estão aqui representando os excluídos da Raposa Serra do Sol, que formam
a quarta geração de pessoas que foram para lá. É a
quarta geração de pessoas que foram para lá.
E tudo isto nós estamos fazendo, Senador Geraldo Mesquita, no Brasil: expulsando, desterrando brasileiros das suas próprias terras. E que terras? Uma
terra na faixa de fronteira com a Guiana e com a Venezuela. Coisa parecida só se viu no tempo de Hitler,
na Alemanha, e de Stalin, na Rússia. Isso está sendo
feito pelo Brasil. E o Brasil, segundo o slogan do Governo Lula, “é um País de todos”. Mas que todos são
esses? Eles não fazem parte desse todo? Não fazem
parte desse todo? Parece que não. Para os xiitas da
ideologia enferrujada desse mecanismo chamado indigenato, eles não fazem parte disso. Nem sequer os
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índios que pensam diferente dessa tese também fazem parte disso.
Mas, Senador Mão Santa, tive a preocupação,
antes do julgamento, de enviar aos Ministros sugestões, já que sou autor, junto com o Senador Augusto
Botelho, da ação que estava sendo apreciada, para
que, pelo menos, ao decidir, alguns pontos fossem
levados em consideração.
Primeiro, é preciso respeitar as diversas etnias e
suas organizações, que devem ter liberdade para se
organizarem, trabalharem e viverem conforme suas
decisões, observados os limites legais, isto é, não pode
haver lá a implementação de uma espécie de república do CIR e esmagar todos os que pensam de forma
diferente. É preciso permitir que a Sodiur, a Alidcir, a
AriKom, as diversas comunidades indígenas tenham
suas próprias decisões, que não estejam lá subordinadas a uma espécie de imperador chamado Dionito,
que, por sinal, não mora na reserva, Senador Mão Santa, mora em Boa Vista, na Capital. Anda muito bem de
carro para cima e para baixo. Aqui, ontem, ele estava
de cocar na cabeça; lá, ele anda muito bem vestido,
como qualquer não índio bem vestido.
O segundo ponto é o seguinte: é preciso retirar,
isto é, excluir da reserva as vilas de Mutum – na linha
de fronteira com a Guiana –, de Socó, de Água Fria
e de Surumu, esta no limite externo da reserva, já fazendo fronteira não com a Guiana, mas com o próprio
Brasil, vamos dizer assim. Isso também não foi acatado. Estão riscando do mapa quatro pequenas cidades
centenárias. Quem está riscando? É algum estrangeiro,
Senador Mão Santa? Houve uma invasão ao Brasil?
Não, é o Governo Lula que está fazendo isso. É o homem do “Brasil de Todos”.
Em terceiro lugar, é preciso haver a reavaliação
judicial dos que tiveram suas propriedades avaliadas
unilateralmente pela Funai, para justa indenização das
famílias que sejam excluídas da reserva.
Em quarto lugar, deve-se proceder à manutenção
dos proprietários com documento de posse anteriores
à Constituição de 1934. Por que falei aqui de 1934?
Porque a Constituição de 1934 foi a primeira do Brasil que se referiu ao direito indígena. Antes disso, não
havia essa questão. E, no Supremo, também ﬁcou
estabelecido o que eles resolveram chamar de Fato
Indígena, que as terras seriam demarcadas. Aliás, ao
pé da letra, não podiam demarcar mais nada, porque
a Constituição deu o prazo de cinco anos para o Governo demarcá-las, mas já se passaram vinte anos.
Portanto, ao pé da letra da Constituição, não poderia
haver mais nenhuma demarcação no Brasil.
O quinto ponto é o seguinte: deve-se dar prazo
de um ano para os que tiverem de ser excluídos da
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reserva se retirarem. Um ano? Não se está retirando
apenas animais de lá. Estão se retirando seres humanos que têm sentimentos, que têm família. Não é
a propriedade pura e simplesmente! Eles nunca serão
indenizados do aviltamento dos sentimentos gerados
pela situação em que estão sendo vítimas.
Em sexto lugar, é preciso fazer uma análise da
recomendação das comissões externas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal sobre a demarcação da reserva.
Em sétimo lugar, deve-se dar atenção para a
questão da soberania nacional na tríplice fronteira
onde se encontra a reserva, isto é, com a Guiana e
com a Venezuela.
Sr. Presidente, é verdade que alguns desses pontos foram acolhidos nos dezenove itens que o Supremo resolveu colocar como recomendações adicionais,
que, no meu entender, valem, porque isso deveria estar
explicitado em lei, Senador Geraldo Mesquita. Mas o
Presidente Lula não deixa o Congresso legislar; é só
ele que legisla! Se aprovamos alguma matéria aqui,
ela vai para a Câmara e não tem andamento, porque
lá ele conta com uma maioria esmagadora, ﬁel demais
até. Então, não se muda nada.
Apresentei uma emenda constitucional aqui, em
1999, propondo que toda reserva indígena passasse
pela apreciação do Senado. Quer dizer, a Funai fazia a demarcação, mas nós apreciávamos. Aﬁnal de
contas, o que é uma reserva indígena? É retirar terra
do Estado e dizer que esta passa a ser federal. E o
Senado, que representa os Estados, não é ouvido? É
um absurdo isso!
A emenda foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e veio para o plenário, onde teve cinco sessões de discussão. Na quinta
sessão, o Senador Aloizio Mercadante, que então era
Líder do Governo Lula, pediu que a matéria voltasse
à CCJ para reexame. E aí botou-a na gaveta. Espero
ressuscitá-la agora.
Não vou ler os dezenove itens, vou pedir que eles
sejam transcritos, mas quero chamar atenção para
algumas coisas que são avanços. Houve um avanço,
pelo menos: é vedada a ampliação de terra indígena
já demarcada. Pelo menos quem está perto daquela
reserva em Roraima pode dormir sossegado, pois não
haverá amanhã outra expansão de área. Pelo menos
isso foi uma grande vitória.
Em segundo lugar, os índios não podem explorar os minérios, o potencial energético. É o que essas
ONGs querem, e é o que vão fazer, porque o Governo
do Brasil não tem capacidade de ﬁscalizar uma área
daquele tamanho naquela fronteira. Vão fazer isso, sim,
como já fazem hoje. O descaminho hoje é de diamante,
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de ouro; amanhã, vai ser de urânio, de nióbio, porque
não há ﬁscalização naquela fronteira, como não há
ﬁscalização na reserva Ianonami, nem nas reservas
indígenas da Amazônia toda.
Então, quero pedir, Senador Mão Santa, que esses dezenove itens sejam transcritos.
Quero chamar a atenção, Senador Heráclito, para
outro fato. Há outra reserva no sul do Estado dos índios Waimiri-atroaris, que fecham uma rodovia federal
às seis horas da tarde. E o domínio da rodovia federal foi excluído da reserva, não é reserva, mas eles a
fecham, e ﬁca por isso mesmo. Agora, o Supremo diz
claramente que não pode haver barreiras ou cobrança
de pedágio de qualquer forma.
Espero que, portanto, tenhamos tido uma vitória
parcial, é verdade. A reserva indígena Raposa Serra
do Sol, portanto, meu Estado, está servindo de “boi de
piranha” para salvar outras demarcações que estão em
curso, ao estilo da Funai, ao estilo dessa instituição
que deveria ser extinta, porque está contaminada, está
completamente vendida.
Então, acho que demos um passo. Já pedi audiência com o Ministro Ayres Britto e com o Presidente
do Tribunal Regional Federal. Aliás, o Supremo delegou
ao Presidente do Tribunal Regional Federal a execução
das medidas de retirada, porque, se deixar isso nas
mãos da Polícia Federal, que obedece às ordens desse
Ministro também meio desorientado, que é o Ministro
Tarso Genro, é capaz de ele mandar acorrentar todo
mundo lá e expulsar na marra. Aliás, a Funai fez, há
poucos dias, não uma licitação, mas um edital para
contratação de operadores de máquinas pesadas. Para
quê? Para derrubar a casa das pessoas que estão lá?
Para rebocar todo mundo de lá?
Senador Mão Santa, vou pedir ao Presidente Sarney que me designe para acompanhar esse trabalho
de perto. Vou falar com o Presidente do Tribunal Regional Federal, vou falar com o Ministro Carlos Ayres
Britto, porque o mínimo que se pode exigir agora é
que haja respeito à dignidade dessas pessoas, para
que essas pessoas sejam, pelo menos, indenizadas
materialmente, já que indenizadas espiritualmente,
sentimentalmente, jamais serão. A pessoa não pode
ser obrigada a morar onde não quer. Eles escolheram
morar lá há quatro gerações e vão ter de sair, sob a
falsa bandeira de que os índios querem isso. Não o
querem. Está aqui. Vou pedir para transcrever este documento também. Os índios não o querem. Há uma ação
no Supremo movida pelos índios, que não o querem.
Mas não adiantou. Vale o que a Funai quer.
Aliás, o Ministro Gilmar Mendes disse uma frase que merece ser repetida aqui, Senador Geraldo
Mesquita e Senador Mão Santa: demarcação de terra
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indígena é uma coisa muito séria para ﬁcar nas mãos
da Funai. Não pode ﬁcar mesmo, Senador Heráclito!
Essa demarcação de terras indígenas é um negócio
muito sério para a soberania nacional, muito sério para
a questão da defesa do território nacional, muito sério
para os índios. E o que a Funai faz é demarcar terra
e esquecer os seres humanos lá, ao Deus dará. Essa
é que é a realidade.
O General Heleno, ex-Comandante da Amazônia,
disse muito bem: a política indigenista do Brasil é um
caos, é desumana com os índios! Não é desumana só
com os não índios que estão por perto, não. É desumana com os índios. E assino embaixo a declaração
do General, como assino embaixo a do Ministro Gilmar
Mendes de que esse assunto de demarcação de terras indígenas é assunto muito sério para ﬁcar na mão
só da Funai. A Funai precisa, inclusive, ser investigada, passada a limpo, porque, há muito, é comandada
por grupos que não estão muito preocupados com os
interesses nacionais. Não estão muito preocupados
com isso.
Então, quero deixar hoje, aqui, registrado, Senador Mão Santa, primeiro meu respeito à decisão do
Supremo, mas minha discordância. Vou entrar com
embargos de declaração, para que o Supremo explicite melhor certas coisas que ﬁcaram nebulosas na
minha cabeça e na cabeça de muita gente. Vou, ao
mesmo tempo, acompanhar a ação do Governo Federal naquela região. Agora, lá, há dois tipos de cidadãos: cidadãos estaduais e cidadãos federais. Mas ai
dos cidadãos federais que estão lá, que são os índios
e as índias, se não fosse o Estado de Roraima dar
escola, posto médico, transporte! Na verdade, o que
o Governo Federal faz é só charme ao dizer que demarcou terra indígena.
Lamento muito, Senador Mão Santa, que um homem como o Presidente Lula, que veio da pobreza,
um homem cuja trajetória de sofrimento será mostrada
em um ﬁlme a ser lançado, não esteja vendo o sofrimento dessas pessoas. Lamento muito que ele tenha
chancelado isso. Ele vai ﬁcar na história mesmo como
um homem que não se preocupou com todos, de jeito
nenhum. Talvez, ele tenha se preocupado com todos os
cupinchas dele, com todos os que dizem amém para ele.
Aliás, tenho dito aqui: o Presidente Lula não aprendeu,
em dois mandatos, que ele tem de ter oposição e tem
de prestar atenção ao que a oposição diz, porque tudo
que a oposição diz ele e os cupinchas dele encaram
como se estivessem falando mal dele, como se ele não
merecesse crítica, como se ele não errasse, como se
ele fosse uma espécie de professor de Deus.
Quero dizer aqui: realmente, o Estado de Roraima fez muito bem quando, na eleição passada para
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Presidente, derrotou o Presidente Lula no primeiro e
no segundo turno. Derrotou-o fragorosamente. Por
quê? Porque o Presidente Lula, inclusive na conversa
que tivemos, com o ex-Governador Otomar presente,
chegou a perguntar, em tom de blague, quantos eleitores havia em Roraima, como quem diz: “Estou ‘c’ e
andando para duzentos e poucos mil eleitores. Vou à
USP, em que há mais de mil eleitores, e me questionam
sobre essa reserva. Vou à OEA, e me questionam”.
Aí eu disse para ele: “Presidente, por favor, não trate
Roraima considerando o número de pessoas, considere a dignidade e o respeito por essas pessoas”. Se
fosse assim, o que ele foi fazer em países como, por
exemplo, a Guiana, que tem 800 mil habitantes, que
tem menos habitantes que o Amazonas, que o Pará,
que Rondônia? O que ele foi fazer lá? Pelo número de
pessoas, ele não deveria ir lá. Aliás, o Presidente Lula
gosta muito de Roraima. Ele já foi à Guiana, já foi ao
Suriname, já foi à Venezuela várias vezes, passando
por cima de Roraima, mas não vai a Roraima. Ele não
vai a Roraima. E espero que o povo de Roraima continue com esse brio que tem e dê a resposta aos áulicos do Governo Lula, que não levam em conta o que
dizem aqui, no Senado, os que não “puxam o saco” do
Governo e também os Deputados Federais que têm
ﬁcado roucos de tanto falar e não são ouvidos.
Quero também prestar minha homenagem à
Assembleia Legislativa do Estado, que nomeou uma
comissão para me acompanhar nos trabalhos que ﬁzemos. Foram cinco Deputados Estaduais designados
pelo Presidente Messias.
Presto homenagem a todo o povo de Roraima,
que está cansado de sofrer nas mãos deste Governo,
que, agora, às vésperas da eleição do ano que vem,
está mandando recados, por seu líder no Senado, de
que vai resolver isso, aquilo e aquilo outro. Assinou um
decreto de transferência de terra. É um decreto que
tem uma cláusula, Senador Geraldo Mesquita, que
diz assim: “Tem de usar a terra assim, assim e assim,
sob pena de revertê-la para a União”. A terra não é da
União. A Constituição está dizendo, nas Disposições
Transitórias, que o Estado de Roraima compreendese no limite geográﬁco do ex-Território. Portanto, nada
mais cristalino que o fato de que tudo que está dentro
daquele limite é do Estado. Mas o Presidente Lula assinou esse decreto, condicionando a questão. É como
se eu desse um pirulito para uma criança e dissesse
assim: “Se você ﬁzer isso, eu tomo o pirulito”. Entrei
com decreto legislativo aqui para tirar essa expressão,
porque não tem de reverter à União coisa alguma. Ele
não fez favor algum em assinar esse decreto; aliás, demorou demais, assinou agora porque talvez ele queira
a reeleição do líder do Governo lá, em Roraima, para
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continuar Senador aqui. Mas tenho certeza de que o
povo de Roraima vai saber distinguir muito bem as coisas. Por que algumas coisas estão sendo feitas agora
e não foram feitas desde o início do Governo Lula?
Por que estão sendo feitas agora e não foram feitas
quando ele foi reeleito, embora ele tenha perdido em
Roraima? E espero que os candidatos dele em Roraima percam de novo.
Senador Mão Santa, quero pedir a transcrição
das matérias que li, às quais ﬁz alusão, porque, hoje,
quero dizer para meus conterrâneos, não só aos três
que representam aqui os excluídos da Raposa Serra
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do Sol, mas a todos que estão me ouvindo em Roraima, que a luta não parou. Vamos acompanhar até o
ﬁnal a execução da ordem que o Supremo deu para o
Tribunal Federal Regional. E espero que a dignidade
e o direito sejam respeitados. E vou ﬁscalizar.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Senador Mozarildo Cavalcanti revive aqui a frase
do grande líder militar francês, Napoleão Bonaparte:
“Perdi uma batalha, mas não perdi a guerra”. E o próprio General, meditando na sua última prisão, dizia:
“O francês é tímido, mas, com um grande comandante, ele vale por cem e por mil”. E o povo de Roraima
tem esse grande comandante: o Senador Mozarildo
Cavalcanti.
E quero dizer que lamento ler no Jornal do Brasil:
“Índios ﬁcam com 46% de Roraima”. Isto inexiste na
geograﬁa do mundo!
E queremos registrar que veio, ouviu a sua palavra
e veio se solidarizar o ex-Senador de Roraima, João
França Alves, que disse ser uma luta antiga.
E externamos a nossa solidariedade à Associação
dos Excluídos da Reserva Raposa Serra do Sol, que
está presente, nas pessoas do seu Presidente, o Jefferson, o Vereador Edivan e o líder Francisco Carlos.
Convidamos para usar da palavra o Senador do
Piauí, Democrata, Heráclito Fortes, que é o 1º Secretário da Mesa Diretora e está mostrando toda a sua
dedicação e obstinação na administração do Senado
da República. Damos esse testemunho e estamos com
ele lutando para reerguermos o Senado da República,
o pilar maior da democracia deste País.
V. Exª hoje pode ﬁcar à vontade. Ontem, eu estava
assim porque havia vários outros oradores, inclusive o
Suplicy, mas V. Exª conseguiu enquadrá-lo, e ele participou do discurso de V. Exª. Nossos aplausos pelas
medidas de austeridade, o que não me surpreende.
Nós o conhecemos como executivo. Heráclito Fortes
foi extraordinário Prefeito da cidade de Teresina, daí a
razão de, por várias vezes, o povo do Piauí tê-lo mandado como representante na Câmara Baixa e, agora,
na Câmara Alta do País. É o maior líder municipalista
do meu Estado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª, e esse meu pronunciamento tem muito
a ver com o municipalismo, Senador Mão Santa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a crise
econômica internacional chegou ao Brasil em caráter
deﬁnitivo. Hoje, lemos péssimas notícias nos jornais,
como o contingenciamento de mais de 20 milhões no
Orçamento de 2009. E o que é pior: a queda na arrecadação de impostos administrados pela Receita Federal. Ambos divulgados ontem.
Mas isso é preocupante principalmente para os
Municípios, Senador Mão Santa – digo como V. Exª:
atentai bem –, e para Estados que dependem da transferência do Fundo de Participação dos Municípios e
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da transferência do Fundo de Participação do Estado – FPE.
Recorro à análise do meu colega de Partido e
ex-Prefeito do Rio de Janeiro César Maia. Abro aspas
para ele:
A crise econômica está aí. As doses de
seus impactos sobre os estados e municípios
dependerão das circunstâncias locais. A grande
maioria dos municípios e alguns estados não
têm equipes técnicas para fazer avaliações e
traçar cenários. E menos ainda acompanhar
esse processo e seus reﬂexos em suas administrações. Sendo assim, vamos começar
a assistir a atrasos sequenciais nas folhas de
pagamento.
O sistema tributário brasileiro é um complexo onde os estados e municípios mais pobres dependem muito dos fundos de participação federais em base ao Imposto de Renda e IPI. Quando o Governo Federal os usa
para incentivar a produção e não compensa
os fundos; metade da conta é paga pelos estados e municípios mais pobres. O ISS é receita importante para as grandes cidades. As
informações que tem o Governo Federal sobre serviços ﬁnanceiros etc. podem ajudar o
planejamento.
O ICMS, quando diminui, tem efeito diferenciado no tempo [V. Exª, que foi Governador,
Senador Mão Santa, sabe muito bem disso].
Num primeiro momento, afeta a todos os municípios proporcionalmente à suas cotas de
participação, já que o índice de distribuição
é dado. Mas, quando for recalculado para o
ano subsequente, os índices municipais mudam, e, se mudarem, vários municípios podem quebrar.
Exemplo. Um município tem uma grande
empresa industrial, que lhe dá enorme valor
agregado e, com isso, um importante índice
de ICMS. Por hipótese, essa empresa fecha.
Naquele ano nada acontece, pois o índice foi
calculado com o valor agregado do ano anterior. Mas quando o novo índice for calculado,
a receita deste município sofrerá uma queda
brutal.
Férias coletivas não afetam tanto o ICMS
das vendas. Mas afetam as compras de fornecedores. Se estes forem fundamentais em
municípios, a receita imediata desses não é
afetada, mas o índice do ano subsequente
sim.
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Como se administrar uma inadimplência
maior do IPTU? Como se administrar dívida
ativa? Um afrouxamento produz mais ou menos
receita? O que ocorre com o uso de anistias e
remissões? Como gerir os recursos em caixa?
Atrasar pagamentos gera caixa hoje e preços
maiores amanhã. Uma menor Selic reduz a receita das aplicações de estados e municípios
sem afetar o serviço da dívida deles.
Num quadro destes, o Ministério da Fazenda e os estados deveriam preparar apresentações sub-regionais para prefeitos e secretários de Fazenda, municipais e estaduais
sobre o efeito ﬁscal da crise, dando exemplos
concretos com os casos citados, relativos aos
municípios presentes na reunião.
Sr. Presidente, o ex-blog, como é chamado o
do ex-prefeito César Maia, traz um aviso, mostra aos
prefeitos e aos governadores, principalmente aos dos
Estados mais pobres, uma situação que começamos a
viver, que é a “marolinha”, a pequena gripe, tão cantada
em prosa e verso pelo Presidente Lula, tornando-se
uma doença mais grave.
Temos de nos juntar, independentemente de partido, de diferenças partidárias, ideológicas, seja lá o
que for, para evitar que o Brasil, os Estados e os Municípios paguem esse alto preço, trazendo dissabores
à população brasileira, que nada tem a ver ou nada
contribuiu para a crise a que chegamos. Falo isso porque sou de um Estado pobre e me preocupo profundamente com os rumos que as coisas no meu Estado
estão tomando. É um Governo sem planejamento, é
um Governo sem projetos, é um Governo cheio de promessas irresponsáveis, de criar expectativas levianas
para nosso povo.
Toda vez que alerto a população piauiense para
o que está por vir, sou atacado de maneira pessoal e
impiedosa, de maneira ofensiva, pelos porta-vozes do
Governador Wellington Dias. Mas isso não me abala. Tenho convicção da responsabilidade que exerço
como Senador da República; e não vou, de maneira
nenhuma, recuar no meu comportamento parlamentar,
até porque fui eleito pela Oposição. Não conseguiram
me cooptar; e, como Oposição, manterei meu comportamento até o último dia do mandato, até porque
o Governador não me deu nenhum motivo para abraçar suas fabulosas promessas de obras, que nada de
concreto existe.
Mas o Senador Mão Santa, que aqui está, apenas
para mostrar um pouco o retrato de como o Piauí anda,
presenciou, ontem, na Comissão de Infraestrutura, uma
cena que, para nós, piauienses – pelo menos para mim
–, foi decepcionante, acachapante e vergonhosa. O
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Sr. Tiago Pereira Lima estava sendo sabatinado para
ocupar um cargo de diretor da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários, a Antaq.
E eu lhe ﬁz perguntas sobre promessas que o
Governador canta em prosa e verso, quando chega
a Teresina, de que já estaria tudo resolvido e marca
data, inclusive, para o Governo começar.
Senador Mão Santa, V. Exª se lembra quando
perguntei ao Sr. Tiago sobre as cinco hidrelétricas
prometidas por S. Exª o Governador do Estado. Pelas
contas iniciais do Governador, já era para elas estarem inauguradas; e o diretor disse, simplesmente, que
sabe que há estudo, há intenção de projeto, mas não
há nada de concreto.
Para que se criar esse tipo de expectativa junto
aos piauienses? Estamos vivendo graves problemas
por falta de energia elétrica. Aí, o Governador vai lá e
cria essa expectativa. Não existe nada de concreto. O
fato de o projeto estar no PAC não signiﬁca que seja
uma realidade.
Ontem, a Ministra Dilma Rousseff – que é a mãe
do PAC, a avó do PAC, a ﬁlha do PAC, é o próprio PAC,
a encarnação do PAC – mostrou que isso existe na
realidade. Ela se disse emocionada, quando viu a primeira obra do PAC, Senador! Não há retrato mais claro
para o Brasil não se deixar levar por essa enganação
eleitoreira do que o que se viu ontem no Ceará.
Ela se disse emocionada porque foi ver, lá, um
circuito de águas como a primeira obra que se podia,
realmente, ver, e ainda ironiza: “A Oposição vai dizer
que não existe nada.” E como obra real. Vejam os senhores: ela própria reconhece que esse PAC é uma
sequência de obras de ﬁcção. Vão dizer que aquela era
a primeira obra real, até porque, um mês atrás, ela foi
a Pernambuco inaugurar canteiro de obras. Canteiro
de obras de quê? Da Reﬁnaria Abreu e Lima, que, inicialmente, estava orçada em nove bilhões e os jornais,
hoje, mostram que, antes de começar esse projeto
Chávez/Lula, já está orçada pelas empreiteiras em 28
bilhões, Senador Mão Santa.
Mas, aí, vamos voltar ao Dr. Tiago Pereira Lima.
Perguntei pela obra, que o Governador me desaﬁou.
Os seus porta-vozes, os ventríloquos me desaﬁaram,
diziam que eu era contra o Piauí. Ele anunciou que
inauguraria o Porto de Luís Correia em dezembro de
2009 e que esse porto seria, inclusive, suporte para
exportação de produtos vindos da Bahia.
Eu seria o homem mais feliz do mundo, Senador Mão Santa, se tudo isso fosse verdade. E V. Exª,
Senador da República e piauiense como eu, assistiu,
decepcionado e frustrado, à resposta dada pelo Dr.
Tiago: estudo, projeto, mas nada de concreto.
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Vejam os senhores que situação desmoralizante
para um Governador. E, olhem bem, esse cidadão está
sendo indicado pelo PT, correligionário do Governador, e vem à Comissão de Infraestrutura do Senado
da República prestar esclarecimentos dessa natureza.
Aliás, o Sr. Pedro Brito, responsável pelo Ministério
dos Portos, vem fugindo de comparecer à Comissão
de Infraestrutura, pela convocação que existe, porque
mentiu também, foi leviano com o povo do Piauí. Esteve
lá e aﬁrmou que esse porto seria inaugurado, mas o
Governador é tão atabalhoado com questão de números e com a realidade, que disse aqui no Senado da
República – os Anais estão à disposição – que não só
iria fazer o porto, como iria levar o calado para 14 a 18
metros. Coitado do Governador mal-assessorado.
No Brasil, nós temos três ou quatro portos com
essa profundidade de calado, que serve para grandes graneleiros, para transatlânticos, para navios de
transporte de petróleo, coisa que o Piauí, pelo menos
até agora, não possui. E não me venha o Governador,
agora, anunciar uma descoberta, sob o seu manto, de
um poço de petróleo que justiﬁque uma obra dessa
magnitude.
O calado, Senador Mozarildo Cavalcanti, hoje,
pelo assoreamento causado pelo tempo e pelo abandono da obra, está em dois metros e meio. Será que
o Governador calculou quanto custa desassorear toda
uma área para chegar ao calado dos sonhos de S.
Exª? E por aí vai.
Promete – darei a palavra em seguida, Senador,
pois vou falar de um assunto que o toca e o comove
muito – e anuncia a internacionalização do Aeroporto
de Parnaíba, e marca a inauguração. Senador Mão
Santa, esqueceram-se de dizer ao Governador que
a internacionalização depende da aprovação de um
órgão internacional que administra, através de convênios, a matéria. Não há sequer requerimento pedindo
que comissões especializadas visitem Parnaíba. A
mesma coisa quanto ao Aeroporto de São Raimundo
Nonato.
Não é que vá ser impedido um vôo internacional
de descer em Teresina, mas entre isso e dizer que o
aeroporto vai ter categoria de aeroporto internacional
vai uma distância muito grande.
Enquanto isso, com o que S. Exª quer brindar os
teresinenses? Reforma do Aeroporto Petrônio Portella.
O Aeroporto Petrônio Portella, pelas circunstâncias do desenvolvimento urbano, encontra-se numa
área completamente saturada. Saturada completamente! Ele promete fazer uma extensão na pista para
2.800 metros. Para isso, precisa desapropriar centenas
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e centenas de residências, e está deixando em pânico
os moradores daquela pacata região.
O Aeroporto de Teresina, pela concentração urbana e pela localização, nas suas proximidades, de
comerciantes que trabalham com aves e com abate,
tem uma proliferação de urubus que vem comprometendo a segurança de aviões. Tivemos acidentes com
aviões da Gol, com aviões da Vasp – quando ainda
existia – com aviões da TAM e vários aviões particulares. Aí, o Governador sai com uma pérola: “O projeto
está pronto, da casa de passageiros. Vamos trazer um
projeto do Amapá, um projeto de Macapá.” Não serviu
para Macapá e ele quer trazer para Teresina, cidade
maior, com outras características e outro tipo de tráfego
aéreo. O aeroporto não serviu para Macapá, atentem
bem para esse fato, e o Governador quer trazer para
Teresina. Precisa dizer qual empreiteira ele vai atender com esse gesto irresponsável e leviano para com
o povo de Teresina.
Senador Mão Santa, ouço V. Exª com muita alegria.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Heráclito
Fortes, V. Exª não tem culpa, porque V. Exª não votou
no PT em instante nenhum. Então, eu tenho culpa e
já paguei muito, mas eu peço ao povo do Piauí o perdão, e a Deus, todo dia. Eu votei, eu acreditei. Mas eu
desencantei logo. Com o Luiz Inácio, um pouco adiante; com o Governador do Piauí, logo, logo. Heráclito
Fortes. O Heráclito é um líder municipalista e conhece
tudo ali. São José do Peixe.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Da
nossa Prefeita Iracema?
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Exato. Então, eu
saí antes do tempo do Governo, fui eleito Senador e o
Governador eleito me convidou para acompanhá-lo. E
me homenagearam, porque o aeroporto eu quem tinha
feito, e outras coisas. Valdemar Santos era líder lá, foi
meu Secretário do Interior, adversário Iracema. A Iracema é uma grande mulher que dirige aquilo. Olha, me
deram o título de cidadão. Heráclito Fortes, estava do
meu lado – do meu lado! – o Deputado Marcelo Castro,
que é aliado do Governador. Do meu lado! Eu invoco
o testemunho de Marcelo de Castro, aliado do Governador. Aí, Geraldo Mesquita Júnior, o Governador foi
falar. Heráclito Fortes, morreu para mim ali. Morreu! A
ignorância é audaciosa, é atrevida, mentirosa e burra,
eu cheguei a essa conclusão. Aí, Heráclito, ele disse:
“Vou construir cinco hidroelétricas no Rio Parnaíba.”
Atentai bem, Heráclito: cinco! Temos a banda de uma
hidroelétrica. Ontem, V. Exª e eu pressionávamos o Tiago, diante do nosso voto, do nosso apoio, o Presidente
Collor, o seu Vice Eliseu – porque eu fui com eles ter
com Michel Temer, marquei audiência –, para ter uma
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lei que cuida dessas novas hidrovias, ferrovias e eclusas, e que incluíssem a nossa. Então, lá votando, são
26. Olha, temos a banda de uma hidroelétrica. A que
tem lá dá um pouco de energia para o Maranhão, um
pouco para o Piauí, mas acabou a navegabilidade do
rio Parnaíba, que nós conhecemos. O sul era navegável, hoje seria essencial e fundamental, porque levaria
grãos à capital; no norte, onde moro, o rio é mais raso.
Mas o sul sempre foi navegável, inclusive teve companhias de navegação. Olha, o homem prometeu cinco
hidroelétricas! A ignorância é muito audaciosa: só temos a banda de uma. Se ele pedisse para terminar a
eclusa... A partir daí... Eu pensei que ele tinha mentido
por todo o Governo. Rapaz, mas aquilo é geométrico,
porque havia dois aeroportos internacionais. A ignorância é audaciosa! O aeroporto de Parnaíba, aliás, o
seu avô era de lá.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Foi
Deputado Estadual.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Rapaz, há uma
homenagem lá. O Dr. Valdir Aragão sabe – eu disse
que você gostava muito e que sempre citava –, vou me
inteirar. Mas tem uma homenagem para o seu avô lá.
Aí ele começou: “Dois aeroportos internacionais” – dois
logo; o Demóstenes disse que Goiás não tem nenhum;
lá, são dois. Agora, os aloprados, eles não entendem,
mas o aeroporto de Parnaíba é velho – você se lembra
–, é o mesmo modelo do de Teresina, construído no
Governo revolucionário de Reis Velloso. Agora, ele é
reserva do aeroporto de Fortaleza – V. Exª é entendido
em aeronave –, sempre o foi. O aeroporto de Fortaleza é grande, foi base aérea militar importante – até o
Presidente Castello Branco morreu num acidente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Aeroporto alternativo.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Alternativo! E,
com esse negócio de aeroporto internacional de Teresina, é alternativo: havendo temporal, é o mais próximo. Isso é da segurança. É isso que ele é. Mas dois!
Heráclito, não tem nem mais teco-teco. V. Exª que já
viajou pelas Aerovias, pela Aeronorte, pela Pan Air, na
Paraense Transporte Aéreo – PTA (“prepara tua alma”,
assim a apelidávamos, porque caía), mas tinha avião.
Não tem mais nem teco-teco. O Geraldo Mesquita é
testemunha disso porque tivemos de ir de carro. Em
São Raimundo Nonato, fui lá outro dia, e só tinha dois
jumentos na pista. Não sei se tiraram esses jumentos
do meio da pista. E o porto? O porto, V. Exª disse, era
previsto para sete metros, mas houve aquele aterro,
então, ﬁcaram 3,5 metros. V. Exª está dizendo que já
está mais assoreado, está aterrado. Mas há uma mentira
maior. Nas eleições passada, eu vi – rapaz, mas esse
pessoal, Heráclito!–, essa eu vi na campanha. Olha,
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foram lá o Luiz Inácio, o Governador, o Prefeito: “Em
60 dias os trens vão chegar a Luís Correia” – é a praia,
que ﬁca a 15 quilômetros. “Sessenta dias!” Quatro meses, para Teresina. Aí levaram o Alberto Silva...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O
ex-Governador Alberto Silva, Senador da República
e ex-Deputado Federal, justiﬁcou aqui desta tribuna o
apoio ao Governador do Piauí em retribuição a essa
grande conquista que o Governador anunciou para
Parnaíba. Está nos Anais da Casa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Pois eu quero
dizer o seguinte: V. Exª fala pelo Piauí, V. Exª é o maior
líder municipalista que já houve e é um executivo extraordinário. Eu sei que vão pensar porque – mas eu
gosto de trabalhar é com V. Exª do lado –, na minha
mente V. Exª é ainda o melhor candidato a Governador. Mas, se não quiser, e quiser vir para cá, ótimo.
Podemos vir juntos de novo. Mas são coisas... Candidaturas majoritárias nascem. Eu as vejo, e eles veem
errado. Todo mundo quer estar com o Governo, todo
mundo lá, embora caótico, mas para ter os benefícios
da Bolsa Família, da corrupção e tudo; os aloprados
estão aí. Mas eu vejo diferente as coisas: Governo e
Oposição, alternância. Como vejo no Brasil: o candidato
que está se consolidando – e se meu partido não tiver
candidato, eu já estou com ele – quero até que você
me leve –, eu vou votar é no candidato por São Paulo,
José Serra, que tem um currículo de homem de grande
visão e grande administrador e ﬁrme, principalmente
para os momentos de crise que passamos. Mas torço
para que o meu partido entre na luta pela alternância
do poder. Nomes não faltam não. Está aí o próprio presidente do Partido, vários Governadores, e aqui temos
muitos Senadores. Mas não estando, eu quero que V.
Exª me leve, porque que eu vou numa dessas viagens,
escolher o melhor rumo para o Brasil, que, sem dúvida
nenhuma, é a experiência de José Serra.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa.
Senador Geraldo Mesquita Júnior, tivemos, há
cerca de dez dias, uma homenagem aos heróis da Batalha do Jenipapo, feito histórico no Estado do Piauí.
Eu estava presidindo a sessão, quando chegou a Plenário, eivado de boas intenções, o Líder do PT, nosso
Colega Senador Mercadante.
Senador Mão Santa, esse fato seria fantástico
se não fosse triste. O Senador Mercadante pede ao
Governador Wellington alguns dados para que pudesse falar, digamos, numa linguagem que todos entendessem, para encher a bola do Governador. Coitado!
Foi para a tribuna e citou como obras do Governador
Wellington Dias: um hospital de grande resolução em
Parnaíba – sabe V. Exª como ele começou –; a estrada
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Teresina–Parnaíba, que foi feita no Governo Alberto
Silva; e... Qual foi a outra obra maluca que ele anunciou
aqui como do atual Governo na região? Ah, o aeroporto de Paranaíba, que foi construído por João Paulo
dos Reis Velloso. Isso foi anunciado aqui, pelo Líder
do PT, meu amigo Mercadante, que não tem culpa –
a quem quero isentar, porque, senão, ele vai me dar
um telefonema passando-me um carão; é uma característica do Mercadante. Quero dizer que ele não tem
culpa, não. Ele foi induzido ao erro. Agora, ele precisava ir conhecer o Piauí. Ele agora está na obrigação
de ir ao Piauí para ver que o que ele falou aqui nos
ofendeu, nós piauienses, porque essa estrada existe
desde a década de 70.
Mão Santa, uma das coisas de que tenho saudade foi quando Alberto Silva cobriu com asfalto aquela
estrada ligando Buriti dos Lopes a Parnaíba, que era
de calçamento, era de paralelepípedo. Era uma estrada nostálgica. Era uma estrada fantástica! Você ia,
aquele barulho do paralelepípedo no pneu do carro,
até Luís Correia. E, depois, com o progresso... Se você
abrir, se você cavar, verá que aquela base é feita de
paralelepípedo. Aí, agora, vem o PT: gigolô de obra
alheia! Não dá!
Enquanto isso, Senador Mão Santa, ainda bem
que os Anais estão aí – e querem acabar com a Diretoria de Anais desta Casa, com o que não concordo,
porque os Anais são a memória do Senado, representam sua história. Graças aos Anais, alguns fatos
não podem ser tirados, surrupiados. O Senador Mão
Santa acompanhou-me, e foi solidário comigo, na luta
para dar garantias aos servidores do Banco do Estado no processo de incorporação. E agora está o impasse, Senador Mão Santa: os servidores do Banco
do Estado do Piauí reclamando, porque estão sendo
prejudicados com a incorporação, muito embora o Governador tenha assinado documento de garantia. Eu
cumpri o meu papel. Quem tem de responder são os
sindicalistas, que, cooptados pelo Governo, disseram
que estava tudo às mil maravilhas. Transformaram-se
de defensores dos funcionários do banco em pelegos
dos banqueiros. Esse é o sindicalismo atual praticado
por setores do PT no Brasil.
Mas, Senador Mão Santa, enquanto isso, as obras
do Piauí estão paralisadas, as estradas estão em petição de miséria, as concorrências são ganhas de maneira muitas vezes duvidosa. E o pior: as empresas locais
que não têm defesa, que não têm prestígio e que não
têm grande lobby estão sendo vítimas de um grande
calote. Segundo a imprensa noticiou, o Governo não
paga desde outubro do ano passado as faturas vencidas. E o Governador a anunciar obras novas!
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Senador Mão Santa, esse anúncio de casas populares que estão sendo feitas é outra irresponsabilidade, até porque as manchetes dos jornais mostram
o desespero de famílias que estão tendo as suas casas tomadas por atraso nas prestações. O Governo
do Estado pode atrasar – atentem bem, piauienses!
– suas prestações, seus débitos, suas dívidas com os
credores, mas o pobre cidadão que, nesta crise que
nós vivemos, não pode pagar três, quatro ou cinco
prestações de sua residência é despejado de maneira
arbitrária e bárbara por este Governo.
Vejam bem a incoerência: o Governo do Estado
não paga as prestações do que deve dos serviços prestados das obras que mandou fazer e nada acontece.
Porém os cidadãos que devem R$150,00, R$200,00
pela prestação do seu lar são despejados e ameaçados por um governo insensível à dor alheia e à miséria
de um Estado pobre como o Piauí.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós não
podemos mais continuar nesse clube de falsa felicidade,
em que as obras estão sendo feitas já, ou prometidas,
todas elas voltadas para a sucessão que vai ocorrer
daqui a um ano e meio.
No Piauí, os palanques estão montados, e os candidatos que têm caneta no Governo estão distribuindo
ou prometendo distribuir benesses pelo Estado afora.
É lamentável, é triste, mas é a cruel realidade.
Eu gostaria, Sr. Presidente, de fazer esses registros, até porque não concordo e não aceito, Senador
Mão Santa, praticar o comportamento que o Partido
dos Trabalhadores quer que nós assumamos, que é
a teoria daquele macaquinho da ﬁlosoﬁa: não ouve,
não fala e não vê.
Nós não temos o direito de imitar o macaquinho.
Nós temos que ouvir, nós temos que falar e nós temos
que ver. Ver para alertar o povo piauiense das mazelas
que ocorrem a solto no dia a dia da triste administração que o povo do Piauí, em momento de infelicidade,
entregou ao PT naquele Estado.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Geraldo Mesquita Júnior.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. Geraldo Mesquita Júnior, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após brilhante pronunciamento desse grande Líder
do Piauí Heráclito Fortes... No Piauí, Heráclito Fortes,
instalou-se um modelo em que não se pode fazer opo-
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sição. Eles pensavam que amordaçando a imprensa...
Mas aí estão os resultados negativos. Nós aprendemos
que é mais fácil tapar o sol com a peneira do que esconder a verdade. E a verdade é o caos administrativo
do PT no Piauí.
Convidamos para usar da palavra o Senador Valdir Raupp, de Rondônia, do PMDB. Foi o último Líder
do PMDB nesta Casa.
Com a sua liderança nos fortalecemos e continuamos na Presidência desta Casa. A sua liderança
exemplar no Senado irradiou por todo o Brasil, e o
PMDB foi o partido vitorioso nas últimas eleições. O
PMDB deve muito a V. Exª.
Use a tribuna pelo tempo que achar conveniente,
mas lembre-se de que sou o orador seguinte e ontem
não falei.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Presidente. É bondade de V. Exª. Estou aqui
cumprindo a minha obrigação como Senador da República, como líder que fui por dois anos e, agora, como
Líder da Maioria no Senado Federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia tem realizado
um trabalho extremamente útil e meritório em favor
do aperfeiçoamento das administrações municipais
no Estado de Rondônia. Reﬁro-me, Sr. Presidente,
aos encontros que tem promovido, com o apoio da
Associação Rondoniense de Municípios, objetivando
orientar prefeitos, presidentes de Câmaras Municipais
e demais servidores dos Municípios e das Câmaras
de Vereadores sobre as melhores práticas administrativas, especialmente em face da vigência da Lei de
Responsabilidade Fiscal, essa lei que ajudou muitos
os Municípios brasileiros e os Estados a fazerem os
investimentos necessários na educação, na saúde,
enﬁm, em todas as áreas dos Municípios.
Dentro desse espírito, liderado por seu Conselheiro Presidente José Gomes de Melo, o Tribunal de
Contas de Rondônia realizou, em Ji-Paraná, no último
dia 2 de março, reunião técnica para a qual foram convidados os prefeitos e os presidentes das Câmaras dos
52 Municípios do meu Estado. Nesse encontro, foram
apresentadas duas palestras: uma sobre o “Equilíbrio
das Contas Públicas” e outra sobre “Equilíbrio das
Contas Públicas Frente à Lei de Responsabilidade Fiscal”. A primeira palestra foi proferida pelo Conselheiro
Valdivino Crispim de Souza, Corregedor do Tribunal,
e a segundo ﬁcou a cargo de Elena Tacita Lois Garrido, Coordenadora da Área Jurídica da Confederação
Nacional dos Prefeitos.
Em dezembro do ano passado, logo após as
eleições municipais, eu também tive a preocupação
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de reunir todos os prefeitos, na cidade de Ariquemes,
e chamar a Drª Elena Garrido. Pedi ao Presidente da
Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski,
e ele nos mandou essa conceituadíssima técnica da
Confederação para dar uma palestra a todos os prefeitos de Rondônia, logo depois das eleições, porque eu
já estava preocupado com a situação da crise que já
se avizinhava – se bem que não está chegando ainda
com muita força ao Brasil. Mas a crise já chegou, e eu
me preocupei com ela lá atrás, antes do ﬁnal do ano
passado, logo depois das eleições. Agora, o Tribunal
de Contas e a Associação dos Municípios de Rondônia
estão tendo essa mesma preocupação e promoveram
um ciclo de palestras orientando prefeitos, vereadores
e técnicos das Prefeituras e Câmaras no Estado de
Rondônia.
Além das palestras, foram realizadas sete oﬁcinas sobre diversos temas de interesse da boa administração municipal, como Atos de Pessoal, Licitação,
Fundeb – Fundo de Desenvolvimento da Educação
Básica (Saúde e Educação), Subsídios e Controle Patrimonial, Sistemas do Tribunal de Contas, Tomada de
Contas Especial e Controle Interno – Título Executivo,
Planejamento e Atuação Ambiental.
No mesmo dia 2 de março, o Tribunal começou
a realizar, paralelamente, também em Ji-Paraná, o VI
Encontro Municipal de Atualização Administrativa: Equilíbrio das Contas Públicas, em versão dedicada aos
técnicos das administrações municipais, com temática
idêntica àquela apresentada a prefeitos e presidentes
das Câmaras Municipais.
O encontro, Sr. Presidente, foi realizado com a
colaboração das respectivas Prefeituras, em datas subsequentes, também nos Municípios de Vilhena, Cacoal,
Ariquemes e na capital, Porto Velho, de maneira a facilitar a participação dos servidores municipais. Esses
encontros foram divididos em macrorregiões do Estado,
em que se congregaram prefeitos, vereadores, técnicos
de Câmaras, de prefeituras, enﬁm, toda a área técnica
dos Municípios, para discutir essa temática.
Estive presente em Cacoal, em Ariquemes, em
Porto Velho, mas, sobretudo em Ariquemes, pude, juntamente com os prefeitos e técnicos das prefeituras,
assistir a palestras importantes, como a do Conselheiro Valdivino Crispim, que é Corregedor do Tribunal; a
do Conselheiro Edílson Souza Silva. Foram palestras
importantíssimas para os prefeitos e os técnicos das
prefeituras.
Trata-se de um trabalho que não está começando
agora. Essa é, na verdade, a 6ª edição do Encontro
Municipal de Atualização Legislativa, que o Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia promove periodi-
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camente para a capacitação dos políticos e servidores
dos Municípios de sua jurisdição.
E, seguindo o mesmo exemplo, Sr. Presidente,
a AROM, Associação Rondoniense de Municípios,
presidida pelo Prefeito Laerte Gomes, realizou esta
semana mais um encontro de dois dias com todos os
prefeitos e secretários do Estado; levou também a Drª
Elena Garrido, o Presidente do Tribunal de Contas do
Estado novamente, o Conselheiro Francisco de Carvalho, para dar palestras para os prefeitos e técnicos
das prefeituras, tamanha a preocupação que as autoridades de Rondônia estão com essa situação da
crise, que já começa a chegar, de leve, ao Estado, e
também para orientar os novos prefeitos, essa nova
safra de prefeitos e secretários que está assumindo
as prefeituras.
Trago o assunto a V. Exªs porque considero importantíssima essa iniciativa, que visa a orientar, sobretudo,
as novas gestões municipais sobre as boas práticas
administrativas, o que evita equívocos de gestão e
economiza esforços de ﬁscalização. Assim, considero que homenagear essa iniciativa e disseminá-la ao
máximo atende aos melhores interesses da sociedade
brasileira, porque é no Município, Sr. Presidente, que
o cidadão mora; não é na União, nos Estados, mas no
Município. O cidadão mora na comunidade, no bairro,
na cidade; ele mora no Município. Já há um velho ditado de que o Município é a célula mater da Federação.
Então, é com o Município que devemos nos preocupar,
porque o primeiro impacto de uma crise não chega à
União ou aos Estados, mas aos Municípios, lá onde o
cidadão mora. É por isso que estamos preocupados
com toda essa situação.
Trata-se, também, de alternativa que pode ajudar
os Municípios a se adequarem às suas difíceis realidades orçamentárias. Como se sabe, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores, muitos
Municípios brasileiros, notadamente do Norte e do Nordeste do País, estão em má situação ﬁnanceira.
Vários dos novos prefeitos receberam os erários
municipais em péssimas condições. Não foi por outra
razão que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou,
com sabedoria, a Medida Provisória nº 457, de 2009.
A MP permite o parcelamento de débitos de responsabilidade dos Municípios, decorrentes de contribuições
sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, destinadas
a ﬁnanciar a seguridade social.
Eu acho que ainda é pouco, Sr. Presidente. Essa
medida provisória que o Presidente da República baixou
para facilitar um pouco a vida das prefeituras que devem
ao INSS é um paliativo, não vai resolver o problema.
Hoje, têm vindo prefeitos a mim, procurando-me, para
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que entremos com projeto de lei no Senado para ﬂexibilizar a Lei de Responsabilidade Fiscal. E achou isso
muito sério, pois há algumas prefeituras que já estão
extrapolando os 54% que a Lei de Responsabilidade
Fiscal ﬁxa para pagamento de pessoal.
Vejam bem, não há como demitir! Se qualquer
prefeitura vier a demitir servidores concursados, a
Justiça mandará voltar imediatamente. E o que se vai
fazer? Se existe uma despesa já preﬁxada e a receita
cai, agora, em decorrência da crise, o que as prefeituras vão fazer? Os prefeitos vão para a cadeia. Se
descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal é crime,
os prefeitos vão para a cadeia. Isso vai acontecer num
grande número, talvez em milhares. Estou ouvindo falar que 60% a 70% das prefeituras brasileiras vão ter
problema no ﬁnal deste ano. Não tiveram no passado,
tivemos um período de bonança, de receita robusta, de
boas receitas, da economia em crescimento, crescendo
até 5%, 6% ao ano. E se, neste ano, não crescer acima de 2%? Todos os economistas estão dizendo que
crescer 2% já vai ser positivo, importante para o País,
devido à crise que assola o mundo inteiro. Então, vejo
que temos de encontrar um caminho.
Ontem, eu estava discutindo no Palácio do Planalto com o Ministro José Múcio, da Coordenação Política,
e dizia-lhe que essa situação tendia a agravar-se. Ele
disse que as autoridades têm de conversar, o Presidente da República e os Ministros, para encontrarmos
um caminho e resolver esse problema, Senador Cristovam Buarque.
Felizes os Senadores de Brasília, que não tem
Municípios! Quer dizer, o Distrito Federal não tem Municípios; logo, não tem Câmara de Vereadores, Prefeituras Municipais e não vai viver esse problema. O Distrito
Federal – onde ﬁca Brasília, a Capital da República –,
porque não é Estado, talvez seja o único que não vai
enfrentar essa situação, até porque parte das Secretarias – de saúde, educação, segurança pública – é
paga com recursos da União, do Orçamento da União.
E ele tem a sua receita própria também. Então, feliz
está sendo Brasília, neste período de crise, que não
tem Municípios com que se preocupar.
Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre
Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador,
em primeiro lugar, reconheço que, de fato, comparado com outras regiões do Brasil, o Distrito Federal, do
ponto de vista da sua estrutura ﬁnanceira, é uma unidade privilegiada. É claro que temos as explicações
para justiﬁcar isso. É que temos todos os custos de
mantermos a Capital da República funcionando. Isso
custa muito dinheiro ao Distrito Federal, para que esses
jardins estejam arrumados, para que os funcionários
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públicos recebam saúde, educação etc. Mas, de fato,
somos privilegiados. Neste ano, vamos receber R$7,5
bilhões do Fundo Constitucional, que vai permitir ao
Governo, de acordo com acordo feito entre o Governo
do Distrito Federal e o Sindicato dos Professores, dar
um aumento igual para os professores: 19,98%. Talvez
nenhum outro Estado, nenhum outro Município possa
dar esse aumento. Então, reconheço isso, o que não
quer dizer que estejamos numa situação em que não
devamos estar. Agora, devemos levar isso para os outros. E é dentro dessa ideia que está a minha proposta
de federalização da educação. Nós temos de liberar
os Municípios dos custos da educação, porque essas
crianças, não importa onde nasçam, são brasileiras em
primeiro lugar. Eu primeiro fui brasileiro; depois, pernambucano; depois, nordestino. Mas, primeiro, brasileiro.
Hoje, sou do Distrito Federal por opção; mas, primeiro,
brasileiro. Agora, queria voltar ao tema da economia.
Ainda vou falar isto hoje, mas é até possível que haja
um crescimento do Produto Interno Bruto: os 2% – digamos – que o Ministro do Planejamento prevê. Mas,
uma coisa é crescimento, outra coisa é emprego, outra
coisa são ﬁnanças, outra coisa é balança comercial. É
capaz de haver aumento no PIB sem um correspondente aumento de emprego, porque as empresas,
pressionadas pela crise, estão-se modernizando tanto
que estão reduzindo os trabalhadores. Além disso, é
possível que os 2% não sejam suﬁcientes para aumentar a receita na proporção do aumento dos gastos já
comprometidos, porque comprometemos gastos para
este ano e para o próximo, levando em conta, Senador Mesquita, que o PIB cresceria mais do que isso.
E, ﬁnalmente, não há uma repercussão direta entre o
Produto Interno Bruto e o quanto a gente exporta, o
quanto a gente importa. Então, pode-se terminar com
crescimento, enquanto os outros países talvez nem
cresçam, mas, mesmo assim, haver um déﬁcit da balança comercial, o que levaria a uma desvalorização
do dólar ou a ter que vender as reservas, e, aí, uma
taxa de inﬂação – o que é improvável num período de
recessão, quando, ao contrário, a gente tem, em geral,
deﬂação, o que termina virando um grande problema,
porque o preço cai tanto que os empresários deixam
de produzir e, consequentemente, de empregar. Então, precisamos dar a nossa contribuição, do Senado,
para enfrentar essa crise. O Presidente Sarney criou a
Comissão, mas acho que ela está sendo encaminhada
sob uma visão puramente da economia. Não vamos dar
respostas se não juntarmos as três coisas: economia e
ﬁnanças, como uma; a crise ecológica, como outra; e a
crise social. Este é o momento de uma inﬂexão sobre
o tipo de economia que permita diminuir a crise social
e parar a crise ecológica, porque de repente pode vir
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o crescimento, destruindo mais ainda nossa realidade
ecológica. Por exemplo, todo mundo culpa a Amazônia,
mas o aumento na produção de automóveis cria mais
problema ecológico do que a destruição da Amazônia. A destruição da Amazônia, eu sinto muito, até por
uma questão emocional; quero mantê-la ao máximo.
Obviamente, dando renda à sua população, não, às
custas de uma vida, manter uma árvore. Não. De jeito
nenhum. Mas essa reﬂexão o senhor faz bem em trazer aqui e cobrar do Senado. Nós não podemos ﬁcar
de fora de darmos sugestões e propostas ao Brasil,
não só ao Presidente Lula, para que saiamos da crise
que a gente vive. Não apenas da crise ﬁnanceira, que
é um aspecto visível, mas não é nem mesmo, para
mim, o mais grave.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado,
nobre Senador Cristovam Buarque. Incorporo o seu
aparte ao meu pronunciamento, que foi sem dúvida
muito importante.
Acho que a consciência ambiental na Amazônia,
Senador Cristovam, já chegou. A cada ano, estamos
diminuindo o desmatamento na Amazônia. Eu tenho
até um projeto que trata do desmatamento zero: a moratória por dez anos, para que essa consciência seja
realmente consolidada e a gente passe a preservar
100% do que ainda não foi derrubado na Amazônia, e
a liberação dos 17% já desmatados, ﬂexibilizando inclusive aqueles que teriam que reﬂorestar em pequenas
propriedades, o que eu acho um erro, Senador Geraldo
Mesquita, que preside a sessão nesse momento. Eu
acho um erro do Governo Federal, do Ibama, querer
obrigar um pequeno produtor, que no passado, há 20,
30, 40 anos, derrubou árvores em um pedaço de terra, derrubou um pouco a mais do que era permitido,
a reﬂorestar, sob pena de não liberarem crédito, não
liberarem licença ambiental para esse produtor. E, no
entanto, a cada ano, mesmo com a diminuição, centenas e centenas ou milhares de alqueires de ﬂorestas
estão sendo ainda desmatados. Então, essa lei trata do
desmatamento zero, mas liberando principalmente as
pequenas e médias propriedades da necessidade de
ter que reﬂorestar, apenas reﬂorestando as margens
de rios, as nascentes, as encostas, para que o meio
ambiente seja melhorado.
Mas, Senador Cristovam Buarque, eu acredito
também que a educação, se tirar esse peso dos Municípios, se a União absorvesse a questão da educação, é claro, já daria, sem dúvida, um refresco muito
grande para os Municípios, e aí voltariam, então, eles
a cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Nós temos que encontrar um caminho. Eu acho
que, se deixarmos do jeito que está, nós vamos ver
amigos nossos, prefeitos amigos nossos, com seri-
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íssimas diﬁculdades, Senador Mão Santa, Senadora
Lúcia Vânia, que estão aqui nesta sessão, com sérias
diﬁculdades no ﬁnal do ano, ﬁnal deste ano já. Prefeitos com problemas seriíssimos, por não conseguirem
cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Essa e outras providências, Sr. Presidente, são
e serão mais que necessárias, se considerarmos as
condições em que se encontram muitos Municípios
brasileiros. E os novos prefeitos, tendo recebido as ﬁnanças municipais em frangalhos, poderão estar, em
breve, sujeitos aos rigores da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que já citamos aqui, embora não tenham eles
próprios dado origem aos problemas ﬁnanceiros do
Município. Isso já vem de muito tempo.
E, repito, é muito pouco o que está sendo feito até
agora para resolver o problema dos Municípios.
Como se vê, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, iniciativas como as do Governo Federal são mais
que bem-vindas para ajudar a atingir os problemas das
ﬁnanças públicas municipais.
Da mesma forma, o trabalho de orientação que
faz o Tribunal de Contas do Estado, em Rondônia, tem
um valor extraordinário para auxiliar prefeitos e Câmaras de Vereadores a administrar com racionalidade e
austeridade os escassos recursos municipais. Dessa
conjunção de esforços poderão sair respostas para os
problemas que tanto aﬂigem os novos prefeitos e para
auxiliá-los em suas difíceis missões.
Por ﬁm, mais uma vez, agradeço ao Presidente
do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro José Gomes, e a todo o corpo de Conselheiros e técnicos. Não
podia deixar também de agradecer ao Dr. Rochilmer
Mello da Rocha, decano do Tribunal, já foi Presidente
várias vezes; ao Conselheiro José Euler Potyguara, e
a todos os Conselheiros – peço perdão se deixei de
citar alguns – que ﬁzeram essa maratona, esse ciclo
de palestras por todo o Estado de Rondônia, orientando os nossos prefeitos.
Muito obrigado, Sr.Presidente.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Eu que agradeço, Senador Valdir Raupp.
Muito oportuno o seu pronunciamento sobre um tema
que deve preocupar a todos. Parabenizo o Tribunal de
Contas do seu Estado pela iniciativa louvável, educativa. O Tribunal de Contas tem, predominantemente, um
papel corretivo e agora assume um papel preventivo,
não é, Senador Mão Santa?
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Nesse sentido, quero parabenizar também o Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar, que, numa iniciativa também muito parecida
com a adotada pelo Tribunal de Contas de Rondônia,
Senador Raupp, oferece, numa cooperação técnica
com o nosso Interlegis, um curso à distância para
técnicos e auxiliares das prefeituras dos nossos Municípios. E o primeiro curso é exatamente sobre a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de uma iniciativa
louvável, muito oportuna e interessante para que os
prefeitos se preparem para o momento que estamos
vivendo e se aprofundem no conhecimento dessa lei
tão importante. V. Exª sinalizou, inclusive, para a perspectiva de maus momentos. Os prefeitos poderão viver
maus momentos.
Portanto, a correspondência enviada pelo Ministro
Ubiratan Aguiar eu reenviei para todos os prefeitos do
meu Estado. Estou enviando por fax, inclusive, porque
o curso inicia-se dia 30, agora, Senador Raupp. Acho
que seria interessante.
A inscrição pode ser feita pela Internet. Acho que
seria de fundamental importância que os prefeitos de
todo o Brasil sintonizassem com esse curso e colocassem seus técnicos, seus auxiliares para frequentá-lo. É
à distância. É um curso que poderá fazer com que as
administrações municipais transcorram com absoluta
normalidade e dentro dos preceitos legais.
Portanto, ao mesmo tempo em que parabenizo
a lembrança de V. Exª, louvo a lembrança de V. Exª,
enalteço a iniciativa do Tribunal de Contas do seu Estado. Mas não podemos deixar de citar também a iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas da União
Ubiratan Aguiar, que enseja a que prefeituras de todo
o País possam aprofundar seus conhecimentos acerca de tão importante lei, como é a Lei de Responsabilidade Fiscal.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Bem
lembrado por V. Exª o trabalho que o Tribunal de Contas da União, na pessoa do Sr. Presidente Ubiratan
Aguiar, vem fazendo nessa interação com os Tribunais
Estaduais, inclusive, diretamente com as Prefeituras
e com os Estados.
Parabéns a V. Exª pela lembrança.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Obrigado, Senador Raupp.
Concedo a palavra ao ilustre, grande companheiro
e grande Senador Mão Santa, que representa apaixonadamente o Estado do Piauí, nesta Casa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Geraldo Mesquita, que preside esta sessão de sextafeira, 20 de março, 11 horas e 48 minutos.
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Adentra Pedro Simon. Faria uma pergunta ao Pedro Simon: qual o Senado da República que sexta-feira
está reunido e trabalhando? Este é o melhor Senado
da República da nossa história. Não vamos confundir
aí o tsunami que está. Adentrou Pedro Simon, Senhor
virtudes. Atentai bem! Ele é franciscano. A minha mãe
também era Terceira Franciscana, daí meu nome ser
Francisco.
Senadora Lúcia Vânia, está ali o Francisco, que
foi o que mais se aproximou a Cristo, São Francisco.
Foi ele que levou a igreja para os pobres. A igreja só
era dos ricos. Ele que andava no mundo com uma
bandeira. Enquanto o Pedro franciscano anda com a
bandeira do PMDB, de vergonha, ele andava com uma
bandeira “paz e bem”.
É, mas, depois dele, essa Igreja... Olha que nós
viemos de uma época que se chama até medieval.
Tivemos uns cristãos, Santo Agostinho, outros, poucos, mas ela vivia maus momentos, a Igreja cristã. Os
padres eram os ricos, os bispos eram os poderosos
donos das terras. Nunca se teve tanto latifúndio. A Inquisição, que coisa vergonhosa! A ignorância que impediu os cientistas, os médicos, de pesquisarem; as
famílias que eles constituíam, os bispos, os padres; os
pedaços do céu que eles vendiam antecipadamente
aos ricos. E eis que chegou um líder cristão, Lutero,
botou assim, na porta da igreja maior, de sua matriz,
na Alemanha, 96 itens – 96 ! E aí houve a reforma, e
renasceu a Igreja, e ela melhorou.
Este é o Senado do Brasil. O que está havendo
é porque este Senado é o melhor Senado: Pedro Simon, Professor Cristovam, Lúcia Vânia, Geraldo, os que
passaram aqui desde cedo, 9 horas, defendendo suas
teses. É, Pedro. Isso é um movimento, porque aqui foi a
última resistência de este País ter seguido Fidel Castro,
ter seguido Chávez, ter seguido Correa, ter seguido
Morales, ter seguido Nicarágua, e o outro. Isso é uma
tendência mundial. O que eles queriam era isso!
Brasileiros e brasileiras, eu vi Venezuela, Lúcia
Vânia, eu vi. Quis Deus. Logo no início, o Presidente
Sarney mandou que eu presidisse uma comissão que
fosse lá acompanhar um simpósio sobre energia – só
eram Senadores. Eu vi. A primeira coisa que ele fez
lá, o Chávez, foi desmoralizar a Justiça: tirou todos e
botou os que ele quis. Ele botou tanto povo contra a
Justiça, ô Pedro Simon, que o motorista vaia o prédio da Justiça. Vaia, o povo vaia. Eu vi. Ô Cristovam,
o motorista. Não é nada de mais. Aqui não é o Niemeyer? Vamos buscar um arquiteto do Piauí, o Almeida, grande arquiteto. Se ele for fazer um prédio, ele faz
um prédio maravilhoso, talvez até melhor do que o do
Niemeyer. Mas é diferente, não é diferente? Lá foi isso.
Prédio da Justiça, é um arquiteto que diferenciou do
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prédio modelo lá de Caracas. Mas o povo para e olha
o prédio. Só falta jogar pedra. E eu fui, Pedro, adentrar no Parlamento. Ó Brasil, quanto você deve a nós!
Somos nós! Nunca passou. Olha a cara de cada um,
faça uma CPI cada um. Pode fazer uma CPI em cima
de mim, municipal na Parnaíba, estadual, e aqui! Não
é uma coisa, não.
Eduardo Gomes, o preço da liberdade democrática, combatendo a primeira ditadura de Vargas, um bom
civil, mas ditadura nenhuma é boa. Está aí Memórias
do Cárcere, de Graciliano Ramos, para ensinar. Nem
a de Vargas foi boa. Ditadura não é boa. A militar nós
conhecemos, e quem não conhece vai estudar os livros de Elio Gaspari.
Então, eu fui lá, pedi para ir lá, me apresentei
como Senador, ô Pedro – Pedro, Pedro!, eu sei que V.
Exª foi Senador há muitos anos, mas nós somos os
melhores colegas que V. Exª já teve. Eu os conheço todos. Pedro, aí eu disse: sou Senador do Brasil. Vou me
informar. Um coronel, Cristovam Buarque, veio decidir
se eu podia adentrar ou não no Congresso do país,
da Venezuela. Um coronel. Eu me apresentei e fui. Aí,
eu ﬁz um diagnóstico rápido – sou cirurgião, cirurgião
é rápido –, adentrei, me ﬁz, fui às comissões. Ele as
tinha acabado; era bicameral, como o do nosso Brasil.
Está vendo, Pedro Simon? Ele acabou o sistema bicameral. Vamos dizer que lá tinha 400 membros nos dois,
ele botou 300, e o povo aplaudiu – mas, dos 300, 280
eram dele, e unicameral. Ele é o dono do congresso,
e ele já fez uma lei que ele pode ser presidente até o
ﬁm da vida.
Isso não é democracia. Isso não é democracia, ô
Pedro! A democracia foi o fator principal, a divisão do
poder, o absolutismo, o L’État c’est moi. O governanterei era o deus não havia alternância do poder porque
o rei era eterno. Lá, já fugiu. Ele já pode ﬁcar eterno,
como ﬁcou Fidel.
Esta Casa não deixou, daí essa imprensa toda,
Pedro! Daí a imprensa jogar pedra aqui. O que é que
Pedro Simon, o que é que Cristovam, o que é que a
gente tem a ver um erro administrativo? O que é nós,
Senadores...? Nós somos como Lula, como Luiz Inácio,
ﬁlhos do voto, ﬁlhos da democracia. Ele tem 60 milhões
de votos, aqui há mais, porque aqui temos 80 milhões.
Entendam o que é a democracia. Aqui tem mais votos.
Nós somos ﬁlhos do voto e da democracia. E a intenção deles era clara, clara, clara: terceiro mandato. Plebiscito. Ia ser igualzinho na Venezuela porque, atentai
bem, a mídia é do Governo, o dinheiro é do Governo,
as bolsas-família que ele distribui. E tão forte ele está
que, em lugar nenhum do mundo, o Presidente nomeia
a corte suprema. O daqui já nomeou sete, está para
nomear mais dois que vão sair, nove.
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Então, é um presidencialismo muito forte, que
ninguém contesta. Foi aqui nós que resistimos. É por
isso. Ali eles passam. Aliás, o Luiz Inácio já passou
ali e disse que era uma Casa de 300 picaretas. Aqui,
Pedro II adentrava. Ele deixava a coroa e o cetro e vinha ouvir os Senadores, o Pedro II. Não era assim,
Professor Cristovam?
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF. Fora do
microfone.) – Era, sim.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Não era assim? Sonhava em ser Senador. E Eduardo Gomes que
combateu a ditadura primeira disse: “O preço da democracia, da liberdade democrática, é a eterna vigilância”.
Nós é que somos essa eterna vigilância. Se não fosse
esta Casa... Foi corrompido tudo, foram compradas
todas as instituições do Brasil, todas! Olha que fui da
UNE. “Vem, vamos embora que esperar não é saber,
quem sabe faz a hora...” A gente cantava, a gente frenava, e ﬁzemos renascer todas as instituições.
Essas ONGs, que estão por aí fazendo falcatruas,
querem comprar as lideranças dessas instituições.
Aqui não, aqui o jogo foi diferente. Marcharam
para tomar o PT. Nós não deixamos, e os principais
foram esse que está aí na Mesa – quis Deus que fosse Geraldo Mesquita – e eu. Fomos nós dois os principais porque entendemos, e bem, que não podiam
ser do PT o Executivo, o Judiciário – ele já nomeou
quase todos – e aqui. Não podia, porque isso signiﬁcaria voltarmos ao L’état c’est moi. Era melhor chamar
o Mussolini reencarnado da Itália. Foi por essa razão,
não foi conta pessoal contra Tião não. Não tenho nada
contra ele pessoalmente, é um médico que eu respeito, assim como ele me respeita. Teve-se em mente
essa divisão de poder. Nós é que vencemos mesmo,
Geraldinho. Houve momentos em que ﬁcamos só nós
dois com essa tese de que não poderia ser entregue.
E estamos aqui...
O que eu queria dizer é o seguinte, Cristovam.
Tenho um agradecimento a fazer a V. Exª. Este Senado
é grandioso. Sei que já houve professores, como Darcy
Ribeiro, Pedro Calmon, João Calmon, mas, nesses 183
anos, não se viu um homem mais dedicado à educação e ao saber do que Cristovam. Podem vasculhar:
nós somos os melhores da República.
Ontem V. Exª não estava aqui não – a ausência é
que é boa. Eu ali, atentamente, ouvi sérios pronunciamentos. Um deles foi o do Crivella, enaltecendo ﬁgura
de Pernambuco, o nosso Celso Furtado, enaltecendo
o livro dele.
Eu perguntei se ele havia lido o melhor livro dele,
que foi o que ele havia feito em parceria com V. Exª lá
na França, em Paris, num apartamento. Disse o que
V. Exª signiﬁcava para o Senado.
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Mas, Cristovam, eu agradeço. Já vale, já sou realizado, nada preciso deixar – minha mãe escreveu
o livro Meu Testamento. Casas e palácios são coisas
que se destroem pelo fogo.
Lembro o que Cristovam Buarque disse outro dia:
“Eu vi o Mão Santa, que é médico-cirurgião, prever esse
desastre da economia”. É porque a Casa trata disso.
Nós somos os pais da Pátria, e eu previ mesmo e vou
reaﬁrmar. Esse negocio de dizer...
O Luiz Inácio veio e já chegou... Já chegou aí
aquele negócio de marolinha que ele dizia. Eu o adverti... O Cristovam disse: “O Mão Santa, há mais de
ano, diz que essa economia não vai dar certo e vai
estourar aqui”. Luiz Inácio tem culpa, e muita. Eu não
tenho. Votei nele e até gosto dele.
Mas é o seguinte: não se pode dizer que veio de
fora, dos Estados Unidos. Isso não é verdade. Eles
têm a culpa deles e estão pagando. Barack Obama –
está ali um livro dele, é o segundo livro dele que estou
lendo – é um homem estudioso, formado em Ciências
Políticas, que está enfrentando uma situação difícil.
Foram os bancos deles, lá, que ﬁzeram altos empréstimos para aquisição de ricas casas. Foi lá. Mas o Luiz
Inácio errou, errou muito aqui, errou muito, muito, muito! Não foi a grandeza dos empréstimos de cada uma
daquelas casas valorosas.
Primeiro, eu disse aqui que a escravidão da vida
moderna é a dívida, não é esse negócio de negro! Eu,
por exemplo, não tenho preconceito, eu gosto é de moreno mesmo! Vou até homenagear nosso Paulo Paim e
convido Geraldo Mesquita para, no domingo, participar
da homenagem que ele receberá. Isso acabou, a Princesa Isabel acabou com isso, o Senado acabou com
esse negócio. Nossa escravidão é a dívida. Abraham
Lincoln já dizia: “Não baseie sua prosperidade com
dinheiro emprestado”.
Olha, sobre aquela do carro, eu me pronuncio.
Abrir para defendermos industriais, banqueiros, empréstimos, para pagar carro em dez anos? Com R$300,00,
sair com um carro? A ignorância é audaciosa, atrevida e burra! Lúcia Vânia, escravizar uma pessoa por
dez anos para comprar um carro e se endividar? Dez
anos é uma vida; em seis anos, eu era médico e dos
bons, dos bons. Dez anos? Deu no que deu. Olhem
os carros!
E os velhinhos? Quantas vezes eu disse? Cheguei até a dizer que vi uma porção na minha cidade,
Geraldo Mesquita. Vi o que era escrito nessas casas
que emprestam dinheiro. Fizeram uns contratos com
letras pequenas. Sou médico, sou cirurgião, e sei que os
velhinhos têm catarata, têm vista cansada – é o que se
chama de hipermetropia. Os velhinhos não leem letras
pequenas. Anunciaram na televisão que o empréstimo
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era bom. Empréstimo é bom? Bom é o que resulta da
economia, da poupança do seu trabalho. Os velhinhos
não leram, e estão capando 40% dos vencimentos dos
velhinhos. E aí está: estão à exaustão, o Estado está
endividado. Não foram os americanos, não!
O que quero dizer é que a situação é muito grave. Ele está dando salto, salto, mas não adianta! Não
se pode esconder a verdade.
Lúcia Vânia, diminuem o IPI para ajudar os industriais, mas 80% dos 5.564 Municípios dependem
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que
é fruto de duas somatórias: do Imposto de Renda de
cada cidadão e do IPI. Se se diminui o IPI, as prefeituras estão lascadas, meus prefeitinhos estão lascados!
O cidadão mora na cidade, não no Palácio da Alvorada, não no planeta, não no Banco do Brasil, não na
Caixa Econômica, não no Bradesco, não no Itaú. E o
Prefeito está sem dinheiro.
Professor Cristovam, está dito aqui: “Situação é
considerada de extrema gravidade”. É o que é dito por
Francisco Macedo, atual Presidente da Associação de
Prefeitos. O jornal é Meio Norte, que é governista.
“Diﬁculdades também atingem municípios maiores” – diz Luís Coelho, ex-Prefeito. Diminuiu mesmo,
pois tirou o IPI! Capou! Melhorou?
Agora, termino o estudo. Quero ser breve, para
ouvirmos Lúcia Vânia – quero aprender – e o Professor
Cristovam Buarque.
Luiz Inácio começou a cair nas pesquisas. Começou a queda! Geraldo Mesquita, olha para cá. Quero
conhecer seu pai, aprender com ele, pois aprendo muito
com a experiência. V. Exª está me devendo. Mas tenho
uma experiência. Lúcia Vânia, olha para cá. Olha, já
conheci vários tipos de freio: freio em avião, em carroça, em bicicleta, em jumento. Até em homem há freio.
A Adalgisa me dá cada freio! Homem tem freio; a mulher bota freio no homem. Mas não conheço freio em
queda política. Não conheço isso. Quando começa...
E começou a queda. Podem pegar as pesquisas do
Luiz Inácio: começou a cair. Olha, quando começa a
cair, cai, cai, cai. Não conheço freio em queda política.
Quando começa a cair... E começou a queda. Olhem
as pesquisas do Ibope! A verdade está aí. Quero que
ele termine sua Presidência com êxito. Votei nele na
primeira vez, não votei nele na segunda vez. Levo
aqui, porque sou inspirado no General que governou
o México. Há uma frase dele que diz assim: “Preﬁro um
adversário que me traga a verdade a um aliado puxasaco, que me rodeia de bajulação e de mentira”.
Então, digo, Geraldo Mesquita: vamos encerrar
aqui. Ô Cristovam, atentai bem! Ouço Ulysses, encantado no fundo do mar, do meu PMDB, do Geraldo
Mesquita. Esse Partido deveria criar vergonha e fazer
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como nas primárias nos Estados Unidos – Barack nasceu do povo, das primárias –, sem ﬁcar aí querendo
se entregar. Como Pedro Simon disse, é uma noiva
sem-vergonha: se José Serra estiver perto dos 50%,
corre-se para ele; se o Luiz Inácio levantar essa mulher, corre-se para ela. Não! Nosso candidato deveria
nascer da força do povo.
Mas, Professor Cristovam, “bancos brasileiros
são ‘exceção lucrativa’ no setor”. E, terminando isso,
quero dizer que, quando eu estudava Matemática, havia os teoremas, que eram chatos. O Colégio Marista
era duro. Havia o “Como Queria Demonstrar”, o CQD.
Então, vou para o meu CQD, para o “Como Queria
Demonstrar”.
Luiz Inácio, ouço nas ruas “o que é o Luiz Inácio?”.
Para os pobres, é o pai dos pobres. Todo mês, há o
talão, entra dinheiro na conta, não precisa trabalhar.
É o pai do pobre! Não vou contestar isso, pois quem
diz isso é o povo, que é a voz de Deus. Ele tem feito
essa religiosidade, essa caridade. Não vou contestálo, embora eu acredite em Deus, que disse “comerás
o pão com o suor do teu rosto”, e no Apóstolo Paulo,
que disse “quem não trabalha não merece ganhar para
comer”. Então, não vou deixar Deus e o Apóstolo Paulo pelas conversas do Suplicy, que fez isso. Não vou
fazer isso, não vou fazer isso. Não é o meu ídolo. Eu o
respeito, é um colega bom, eu o admiro. Agradeço-lhe
até o voto dele, porque ele disse que votou em mim
para a Mesa. Mas é o povo, a voz do povo. Ouço a
voz rouca das ruas. Mas ele é a mãe dos banqueiros.
Luiz Inácio é o pai dos pobres e a mãe dos banqueiros. Reﬂitam!
Gosto do meu pai, mas gosto muito da minha
mãe. É o colo da mãe. Mãe é mãe. Eu nem me lembro
do seio da minha mãe quando fui amamentado, mas
mãe é mãe. Eu ainda me lembro, Geraldo Mesquita, do
meu professor de Fisiologia, de quem eu era monitor:
Aluísio Pinheiro. Você viu minha casa na praia. Não sei
se a Lúcia Vânia a viu. Convido o Cristovam a ir lá. Ele
é da praia de Pernambuco. O banho de mar é bom, é
gostoso, é morninho. Ô Cristovam, ele disse: “Quando
você mergulha, é como voltar ao útero da mãe, envolto
por aquele líquido morno que o alimenta, que é o líquido
amniótico”. Então, a mãe é desde aí. É a bondade, a
segurança. Mãe é mais do que pai, com todo respeito
ao meu pai, que, com certeza, está no céu com minha
mãe e de quem gosto. Mas mãe, na concepção da humanidade, é mais: é mais amor, é tudo. Então, ele é o
pai dos pobres e a mãe dos banqueiros.
Está aqui, ô Cristovam. Eu sou do Piauí, e lá se
diz: “Mata a cobra e mostra o pau e a cobra morta”.
Está dito aqui na BBC Brasil: “Bancos brasileiros são
‘exceção lucrativa’ no setor”. São exceção os bancos
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brasileiros! Também com uma mãe boa desta, a mãe
Luiz Inácio! Nesse negócio de mãe, de pai, eu não
acredito, mas a “mãe dos banqueiros” está aqui. Então,
está aqui o documento.
Está aqui: “Os bancos brasileiros estão seguros
e seriam uma ‘exceção’ no setor em meio à crise, segundo reportagem publicada pela revista britânica The
Economist [os britânicos são estudiosos] que chega
às bancas nesta sexta-feira”. Rothschild é o homem
do dinheiro, não é? Então, eles entendem. O primeiro
banqueiro não foi Rothschild?
Está grifado aqui: “Mas a revista destaca que os
cortes nas taxas [é essa demagogia] não estão sendo
repassados para os clientes, alimentando a discussão
sobre os altos lucros dos bancos com seus spreads”.
É um nome inglês. Aí dizem: “Não. Baixamos os spreads”. Mas o povo não sabe disso. Não estão ensinando nas aulas nem português, avalie spreads! Como é
que o povo vai saber o que é isso? Então, ﬁca iludido.
Spread signiﬁca “a diferença entre as taxas cobradas
sobre o dinheiro que o banco toma emprestado e que
ele empresta aos seus clientes”.
“Os bancos brasileiros podem ser caros, mas
pelo menos eles estão seguros”, diz a The Economist.
Até agora, nenhum deles teve problemas com a crise
ﬁnanceira mundial”. Ninguém! Está todo mundo aí,
brasileiro ou brasileira.
Conheci um líder empresarial, Joaquim Costa, do
Piauí, que me disse: “Senador, a vida está dura fora”.
Eu perguntei: “Fora onde?”. Ele, que já foi do Governo,
disse: “Fora do Governo”. Então, está bom para quem
está no Governo – vocês estão vendo –, mas não para
quem está fora, para os brasileiros e as brasileiras, para
os trabalhadores que estão lutando. Mas para o banco
está bom. Está aqui. Quem diz isso não sou eu.
“Os bancos brasileiros podem ser caros, mas
pelo menos eles estão seguros”, diz a The Economist.
Até agora, nenhum deles teve problemas com a crise
ﬁnanceira mundial. Isso pode se dar por que seus lucros com as atividades diárias são tão altos, que eles
não precisaram assumir riscos tolos. A The Economist
aﬁrma que, segundo um cálculo do Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), o Brasil tem
os spreads bancários mais altos do mundo. É a revista
The Economist que diz isso. O cálculo, no entanto, é
disputado pela Federação de Bancos, que alega que
os spreads são inﬂados pelos impostos sobre as transações bancárias. A The Economist comenta ainda que
os bancos HSBC e Citibank, que enfrentam problemas
no resto do mundo, vão bem no Brasil. Quer dizer, ô
mãe boa, ô mãe boa! Até acoberta, amamenta os ﬁlhos estranhos que são adotados. “De uma maneira
ou de outra, o sistema bancário do Brasil parece que
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vai continuar a ser a lucrativa exceção aos desastres
em outros lugares”, conclui a reportagem. Bendita mãe
dos banqueiros!
Então, essas são nossas advertências e nossas
preocupações, porque a realidade é essa. Entendo
que Rui Barbosa está aí, porque ele disse que a primazia tem de ser dada ao trabalho e ao trabalhador;
eles vieram antes e ﬁzeram a riqueza.
Essas são minhas reﬂexões que ofereço a Sua
Excelência o nosso Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Tomara que ele ouça, Senador Mão
Santa. Espero sinceramente que o Presidente da República ouça o que V. Exª diz, que tem muita oportunidade e muita propriedade. De fato, ele é tido como o
pai dos pobres, mas – V. Exª lembrou bem – é a mãezona dos bancos brasileiros, que não quebram graças
a sua extrema generosidade.
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu
havia pedido um aparte ao Senador Mão Santa, que
provavelmente não me viu. Eu queria, de fato, lembrar
o seu discurso de – creio – há mais de um ano, em que
alertava para o risco que passava a economia brasileira
diante do endividamento dos compradores de automóveis, daqueles que tinham que pagar hipoteca. Creio
que V. Exª foi o primeiro a levantar aqui esse risco. E
eu lhe sugiro, Senador Mão Santa, trazer seu discurso e lê-lo aqui. Traga seu discurso e leia-o, senão na
íntegra, uma parte.
Ainda em relação ao pronunciamento do Senador Mão Santa, quero dizer que, de fato, D. Pedro II,
mais de uma vez, disse que gostaria de ser professor
e Senador. Mas o Senado precisa fazer uma reﬂexão
se hoje ele diria isso ou se ele iria querer esperar mais
alguns anos.
Se cairmos na visão pessimista de alguns que
põem esta Casa como uma tragédia, Senadora, estaremos errados. Isso aqui ainda é a Casa que ajuda
a manter, como um verdadeiro pilar, a democracia no
Brasil. Todos os pecados e erros que cometamos aqui,
cada um de nós, é menor que a importância desta Casa.
Esta Casa é muito maior do que cada um de nós, com
todas as nossas falhas. Mas a gente tem que sempre
reﬂetir onde é que erramos, para que, de repente...
Não vejo jovens, neste País, dizerem que querem ser
Senadores, mas, de fato, Dom Pedro dizia isso.
Mas quero falar hoje, também, na linha do Senador Mão Santa, sobre a crise econômica e tentar trazer
uma sugestão para o Governo e para nós. Hoje, pelos
jornais, dá para perceber que a marolinha virou uma
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crise. Aquilo que o Presidente Lula disse há uns seis
meses, ou seja, que aqui a crise chegaria como uma
marolinha, como uma pequena onda, e não como um
tsunami, não se veriﬁcou, e, sim, o contrário: a marolinha é uma grave crise.
Pelas projeções que foram apresentadas hoje
nos jornais, a crise ainda não é uma recessão de redução do produto. Ainda se apresenta o produto com
a possibilidade de crescer 2%. Mas quero trazer aqui,
Senador, os riscos desses 2%.
O primeiro risco é que, quando a gente fala 2%,
a gente diz quanto vai crescer o produto, mas, na
verdade, a gente esquece que a população também
cresce. Você tem que diminuir do crescimento do produto o crescimento da população para saber se cada
brasileiro ﬁcou melhor ou pior. O produto crescendo
menos do que o crescimento da população, ainda que
crescendo, os brasileiros ﬁcam mais pobres. É claro
que a gente não cresce, necessariamente, a 2%, mas
estão muito próximas a taxa de crescimento prevista
para o produto e a taxa de crescimento da população,
fazendo com que, de fato, já haja um estancamento do
crescimento e até mesmo uma depressão per capita.
Essa é a primeira preocupação.
Não acreditem apenas no número que indica
o crescimento do produto; sempre comparem com o
indicador do crescimento da população. O que vale,
na economia, é se o produto per capita, o produto por
pessoa cresce ou não. O produto geral não basta para
a gente saber se o país está melhorando ou não.
Segundo, tudo isso é uma projeção, e as projeções carregam uma tendência. E a tendência que está
aí é de que serão puxados para baixo esses 2%. Pelo
que a gente está analisando, pelo que se vê, os 2%,
como uma projeção para o futuro, carregam um peso,
e não um balão levantado. O risco, muito sério, é de
que esses 2% caiam e possam chegar abaixo de zero,
como uma verdadeira, nítida e explícita recessão, depressão; não apenas por causa da taxa de crescimento da população, mas por uma redução, por uma taxa
negativa do crescimento do produto. Há esse risco, e
temos que nos preocupar com isso.
Mas há mais preocupações, Senador Mão Santa.
É a preocupação, mais de uma, de que o crescimento
do produto não é o mesmo que o crescimento da receita, na mesma proporção. O produto pode crescer 2%
e a receita não crescer os 2%. Mas, mesmo supondo,
não é aí que a gente vê a análise correta. A gente tem
que comparar os 2% do PIB. Se os 2% do PIB corresponderem a 2% da receita, a gente tem que comparar com quanto crescem as despesas. E, no Brasil, as
despesas estão crescendo a mais de 2%.
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Se as despesas crescerem a mais de 2%, o produto crescer a 2% e trazer com ele a receita – quanto
entra no Governo... Porque é preciso, às vezes, lembrar:
o produto é tudo que é produzido no país, a receita é
quanto disso vai para o governo; a despesa é quanto o
governo gasta. Se a despesa é maior do que a receita
do Governo, nós aí vamos ter um grande problema, até
porque, no Brasil, a maior parte da receita é amarrada,
até mesmo na Constituição.
O Governo ﬁcará inconstitucional se não conseguir cumprir com os compromissos deﬁnidos na
Constituição, e aí teremos uma crise econômica que
se transformará numa crise constitucional. Aí, sim, vai
começar a ﬁcar grave.
Porque quando o Governo mandar medidas de
ajustes, pode não passar, porque vai precisar de um
número de votos maior do que as puras e simples
leis. E mais ainda: os ajustes não poderão ser feitos
por medidas provisórias, teriam que ser feitos, alguns
deles, por reformas constitucionais.
Não teria diﬁculdade o Governo de conseguir as
27 assinaturas necessárias para dar entrada num projeto de reforma da constituição, mas terá muita diﬁculdade em conseguir o número de votos necessários para
fazer essas reformas, sobretudo porque elas virão em
prejuízo dos servidores públicos e dos serviços sociais,
que não vão querer parar os investimentos do PAC; vão
querer parar o salário dos trabalhadores.
Então, essa preocupação tem que ﬁcar por
trás.
Primeiro, os 2% são otimistas. Há uma tendência
de ser menos. Segundo, mesmo esses 2%, quando
comparados com o crescimento da nossa população,
indicam que não haverá um enriquecimento de cada
brasileiro. Terceiro, esse crescimento do PIB, mesmo
levando a um aumento da receita em 2%, poderá não
permitir que haja o cumprimento dos compromissos
dos gastos públicos, a não ser que o Governo queira
aumentar a carga ﬁscal, Senador Mão Santa, o que já
é absolutamente impossível do ponto de vista técnico e
do ponto de vista político, sobretudo em um momento
de crise econômica, em que a tendência dos governos
é reduzir a carga ﬁscal. Por aí, a gente já vê que o Brasil atravessa um momento muito mais grave do que a
mídia, do que o Presidente e do que nós, Senadores,
estamos passando.
Mas não para aí a minha preocupação. A minha
preocupação – talvez a maior de todas – é com a forma como essa crise está sendo entendida, como se
fosse algo apenas dos bancos, algo apenas do setor
produtivo. Não é. Essa crise é mais complexa, porque
ela engloba o lado ﬁnanceiro, o lado produtivo, o lado
social e o lado ecológico. E a gente tem que trabalhar
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com a seriedade que essa complexidade exige. Acabou o tempo em que, se a gente tinha uma crise de
venda de automóveis, aumentava o dinheiro na praça,
as pessoas compravam automóveis, o emprego voltava
e aí a crise acabava. Não é mais assim.
Primeiro porque, se a gente joga dinheiro na
praça e as pessoas compram carros, hoje, cada vez
mais, os carros são produzidos com menos trabalhadores, e a crise está obrigando o setor industrial a se
adaptar, a reduzir o número de servidores. Parte das
demissões não são por causa da crise, são por causa da modernização que leva a que as coisas sejam
produzidas hoje, cada vez mais, com menos pessoas
trabalhando; cada vez mais, com mais máquinas inteligentes. Isso tem tudo a ver com uma ideia de saída
que vou propor.
Nós não temos uma correlação direta entre a solução da crise ﬁnanceira e a retomada do crescimento,
ainda menos a retomada do crescimento e a retomada
do emprego. Já é um problema.
Tem outro: hoje, aumentar a produção signiﬁca
aumentar a crise ecológica, signiﬁca gerar mais dióxido
de carbono na atmosfera, signiﬁca aumentar mais o
aquecimento global, elevar o nível dos mares, desarticular o clima; portanto, desarticular o sistema agrícola,
que produz alimentos no Brasil e no mundo.
Não podemos imaginar a saída pelo aumento
da produção ao mesmo tempo em que a gente provoca um aumento do aquecimento global. Temos que
trabalhar essas duas coisas juntas. E isso é o que a
gente não está vendo. Não estamos tendo a visão
global dos problemas. Retomar o crescimento não é
suﬁciente para reduzir a desigualdade e reduzir o impacto ambiental que o sistema produtivo hoje provoca
sobre a natureza.
Não estamos trabalhando juntos. Estamos separando as coisas, estamos separando até mesmo
o ﬁnanceiro do produtivo, achando que as ﬁnanças
resolverão o crescimento. Não resolvem necessariamente, e o crescimento pode trazer outros problemas;
pode agravar a concentração de renda e pode agravar
a crise ecológica.
Diante disso, alguns podem pensar: “estamos perdidos, não temos saída”. Ao contrário, Senador Pedro
Simon: a gente pode encontrar nesta crise a inspiração para resolver os outros problemas que a sociedade enfrenta. Por exemplo, há um grande desemprego
neste País. O governo joga dinheiro e mais dinheiro
para tentar criar emprego, vendendo mais automóveis,
mais aparelhos de ar-condicionado, mais produtos soﬁsticados. Se quiséssemos erradicar o analfabetismo
no Brasil em quatro anos, criaríamos 100 mil empregos. E pergunto: qual indústria, qual setor econômico
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neste País é capaz de produzir 100 mil empregos? Aí,
aﬁrma-se: mas é o Governo que pagaria. Mas não é o
Governo que está pagando para recuperar as indústrias? Não é o Governo que está jogando dinheiro no
sistema ﬁnanceiro para aumentar as vendas de automóveis e de outros produtos suntuosos?
Por que a gente não vai direto aonde está o problema? E casam-se dois problemas: o analfabetismo e
o desemprego. E esses dois problemas se somam se
anulando, como duas pessoas solitárias. Duas pessoas
solitárias, quando se encontram, acaba a solidão de
ambas. A gente pode colocar juntos os dois problemas,
e eles se anularem.
Existe neste País uma crise educacional profunda.
Os professores ganham pouco e são mal preparados,
e não são dedicados. Por que não pode, em vez de
aumentar a demanda por meio de mais dinheiro para
vender mais automóveis, com a ilusão de que isso vai
gerar mais emprego, aumentar os salários dos professores diretamente e, com isso, aumenta a demanda, ao mesmo tempo em que se resolve o problema
educacional?
Queremos jogar mais dinheiro no centro ﬁnanceiro para vender mais computadores. Por que não
se compram diretamente esses computadores para
as escolas, Senadora Lúcia Vânia? Queremos vender
mais automóveis para as pessoas individualmente. Por
que a gente não ﬁnancia as indústrias de automóvel
para que elas se reciclem e produzam ônibus de que
este País precisa? E produzam ambulâncias de que
este País precisa? E produzam carro para a polícia de
que, lamentavelmente, este País precisa? E produzam
transportes escolares de que este País precisa?
Você junta dois problemas, e eles se anulam. Claro que, da mesma forma que duas pessoas solitárias,
para se encontrarem, alguém tem que pagar o lanche,
tem que pagar o trago ou até coisas mais avançadas
hoje em dia, o Governo vai ter que pagar. Mas ele está
pagando, só que de forma equivocada, baseado no sistema que, nos anos 1930 se chamava de keynesianismo: o Governo põe dinheiro, contratando pessoas para
cavar buraco de manhã, e outros para tapar o buraco
de tarde, para que, no outro dia, os mesmos venham
cavar o buraco, e os outros venham tapar; mas eles,
contratados para isso, vão comprar sapato, vão comprar roupa e, com isso, dinamizam a indústria.
Em vez de tapar buraco e cavar buraco, construamos escolas. É a mesma lógica, só que sai da venda
do produto privado para a criação do produto público:
a escola; e, com esse produto público criado, gerar a
demanda que permitirá aos empregados comprarem
os produtos privados para suas famílias.
Essa é uma saída diferente.
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Por que a gente resiste em praticar essa saída?
Pelo vício de pensar sempre da mesma forma, pelo
conservadorismo como os economistas enfrentam os
problemas e como os governantes vão atrás deles; pela
falta de uma liderança que tome a frente e diga: “Esta
não é saída que quero. Tragam-me outra”. Obviamente
que seja tecnicamente correta, mas que seja outra.
O Presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, fez
isso há 80 anos. Ele não pegou as soluções tradicionais
dos economistas, que eram chamadas de ortodoxia
do valor do dólar comparado ao ouro, e disse: “Vamos
manter assim que a crise sai sozinha”. Não! Ele manipulou o valor do dólar como proporção do ouro; e, ao
fazer isso, ele gerava demanda como queria.
Quantos livros escritos sobre isso! Ele liderou
os economistas, mas isso faz 80 anos e foi em outro
país. Foi num país onde os bens públicos sociais já
existiam em quantidade. Bastava criar renda para vender os produtos privados, diferentemente do Brasil. A
taxa de analfabetismo já era muito pequena. Não dava
para ele contratar alfabetizadores como forma de gerar
demanda. Escola já havia para quase todos; não havia
como ele investir na educação.
Hoje, 80 anos depois, o Presidente Obama está
dando um salto em relação àquela visão tradicional do
keynesianismo de apenas aumentar a demanda. Dos
US$800 bilhões que o Presidente está jogando no mercado, quase US$200 bilhões estão indo para o sistema
educacional americano, mas não só para melhorar o
sistema educacional, mas para poder, por meio disso,
gerar demanda para os bens que as escolas compram;
e, com isso, dinamizar a economia.
Serão novas escolas construídas nos Estados
Unidos, novos equipamentos comprados, novas cadeiras compradas, e, com isso, melhorará a economia. Há
uma política de melhorar o próprio salário do professor. E, diga-se de passagem – fazendo um parêntese
Senador –, só isso justiﬁcava aqui um debate.
Fiz a comparação de quanto vale um professor
no Brasil e nos Estados Unidos em relação a outras
proﬁssões. Comparando um ministro da Suprema Corte
americana com professores, ele vale – o Ministro da
Suprema Corte – quatro professores; no Brasil, vale 40.
Comparando um parlamentar com um professor, nos
Estados Unidos, ele vale três; e nós valemos 25.
Não tem futuro um País como este! Ele está
tentando rever isso, aumentando a demanda que os
professores exercem sobre a economia através de melhoria salarial, mas vinculada à qualidade, porque só
jogar dinheiro no bolso do professor aumenta a compra desse professor no mercado, mas não melhora a
educação. Só melhora a educação se esse dinheiro
for revertido em qualidade educacional, exigindo mais
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formação do professor, mais dedicação do professor e
melhores notas dos alunos, vinculando, inclusive, os
incentivos dados aos professores aos resultados que
esses professores conseguirão nas salas de aula. Não
será dinheiro grátis, Senador Pedro Simon; será um
dinheiro a mais de salário ao professor, mas vinculado
ao resultado que ele conseguir na sua escola; não ele,
individualmente, mas à sua escola, seu conjunto.
Pois bem, Sr.Presidente, concluindo, quero insistir no fato de que o Presidente Lula precisa assumir
duas lideranças: a primeira é uma liderança nacional,
no sentido de dizer: “Não quero uma saída puramente
econômica. Quero uma saída que seja capaz de ver
toda a complexidade da nossa crise, a parte ﬁnanceira,
a parte econômica produtiva, a parte social da desigualdade e a parte ecológica.” Obviamente, mantendo
a democracia. Mas, além disso, acho que o Presidente
poderia ter uma liderança adicional. É uma liderança
além das fronteiras do Brasil: contando seus 6 anos
de Governo; seu comportamento; a colaboração estreita com o Ministro Celso Amorim, que, a meu ver, é o
único Ministro que conseguiu dar uma inﬂexão para a
esquerda no Governo Lula. Todos os outros são iguais
ao passado, apenas fazendo mais, apenas mais generoso no social, apenas mais competente um pouco
na economia, apenas mais aglutinador na política mas
sem inﬂexão. A política externa deu uma inﬂexão.
Pois bem. Essa dupla hoje – Celso Amorim e Luiz
Inácio Lula da Silva – poderia trazer para o mundo a
ideia de que está na hora de refazer o que foi feito em
1945. Em 1955, passada a Guerra, ainda sob o efeito
da crise de 1929 – que diminuiu entre 1929 e 1945 por
causa da Guerra porque o que eu proponho, aqui, de
transformar e transformar nem digo mas de ajustar a
indústria de automóveis para fazer ônibus, nos Estados Unidos ﬁzeram para fazer tanques de guerra porque havia uma Guerra. Felizmente, não temos guerra.
Façamos transportes escolares, ambulâncias, carros
para a polícia.
Pois bem. Em 1955, terminada a Guerra, a crise
voltaria. Houve uma grande reunião num lugar chamado
Bretton Woods, de onde surgiu tudo o que a gente tem
até hoje do sistema ﬁnanceiro, do sistema econômico.
Todos esses bancos internacionais e o FMI surgiram
naquele momento, numa reunião em Bretton Woods.
Está na hora de um novo Bretton Woods, mas um
Bretton Woods diferente em duas coisas: primeiro, na
globalização do mundo inteiro, a globalização geográﬁca, comercial, econômica. Segundo, na globalização
temática. Não um Bretton Woods para estudar ﬁnanças
e economia, mas um Bretton Woods para pensar nas
ﬁnanças, na economia, no social e no ecológico juntos.
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É aí que a gente vai encontrar uma saída sustentável e
não uma saída provisória, como se está procurando.
A segunda idéia é que essa mesma convocação
faça, mais uma vez, o que se fez há quase 80 anos,
mas diferente. Em 45, portanto não são 80 anos, se
fez o chamado Plano Marshall. O governo americano
colocou dinheiro para recuperar a Europa destruída.
Essa recuperação se espalhou pelo mundo, gerando
um impacto econômico positivo. Está na hora de o
mundo inteiro – e a proposta poderia sair do Brasil,
sim, da ﬁgura do Presidente, do Ministro das Relações Exteriores – fazer um novo Plano Marshall, só
que, agora, não pode ser só para a recuperação das
indústrias, como foi feito o anterior na Europa. Tem de
ser um Plano Marshall que pense no social também,
que faça com que a educação na África, de cada criança, receba recursos do mundo inteiro, para que essas
crianças possam estudar lá como estudam as crianças
na Europa. Tem de ser um Programa Marshall para ajudar que o atendimento médico no mundo inteiro possa ser equivalente, porque a vida de uma pessoa não
pode continuar, como hoje, sendo tratada com valor
diferente se nasce nos Estados Unidos ou se nasce
na África. Se nasce numa família rica brasileira ou se
nasce numa família pobre brasileira, hoje, a vida tem
valores nitidamente diferentes. Seria um Plano Marshall
para recuperar a ecologia em crise, seria um Plano
Marshall global, para um mundo global.
Eu creio que o Presidente Lula poderia fazer uma
convocação desse tipo. A palavra certa não é convocação, porque seria muito arrogante. Não tem condições um País como o Brasil de fazer uma convocação.
Nem os Estados Unidos, hoje, têm, mas essa sugestão poderia ter sido feita agora, quando se encontrou
com o Presidente Obama. Deixasse que ele, que é o
Presidente de um país muito mais poderoso, tomasse
a iniciativa até, dizendo que recebeu a sugestão do
Presidente do Brasil.
Está na hora de partir de nós algo ousado para
o mundo inteiro, mas isso não vai colar se a gente ﬁzer uma proposta para o mundo sem executar aqui o
que a gente propõe para o resto do mundo. E é aí que
toda a qualiﬁcação do Presidente Lula, toda a história desses últimos anos morre, porque aqui não está
tentando, e se não está tentando aqui, não proponha
para o mundo inteiro.
Por isso, de tudo isso eu concluo e creio que o
primeiro passo era, aqui dentro, começarmos a procurar uma saída que não ﬁque só nas ﬁnanças, que não
vá apenas até a economia, que incorpore a dimensão
social, que incorpore a dimensão ecológica. Insisto que
está na hora de esta Casa fazer esse trabalho, se o
Poder Executivo não tomar a iniciativa.
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O Presidente Sarney fez uma Comissão, mas a
sensação que eu tenho é que essa Comissão, com
todo o respeito aos membros, não será nem um pouquinho imaginativa. Poderá até ser muito competente,
mas restrita ao aspecto ﬁnanceiro e econômico. Não
dá para ter uma Comissão, no Brasil de hoje, prisioneira apenas das ﬁnanças e da economia. Se der
certo, fracassará dentro de alguns meses ou dentro
de alguns anos.
Quem sabe alguns de nós não se atrevem a criar
uma Comissão paralela nesta Casa. Deixem que a
do Presidente Sarney trabalhe. A gente elabora uma
proposta desse tipo e até submete a essa Comissão
oﬁcial do Presidente Sarney, mas, por favor, que o Senado não caia na mesma falta de compromissos com
os outros problemas brasileiros, na mesma falta de
imaginação dos técnicos brasileiros que aprisionam
os nossos Governos.
Vamos procurar uma saída que componha as
ﬁnanças com a economia, com o social e com o ecológico. É aí que a gente não apenas vai sair da crise,
mas é aí que a gente vai usar a crise como instrumento para sair do sistema em que a gente está, porque
todos estão trabalhando como se fosse uma crise no
sistema, mas é uma crise do sistema, e a saída para
uma crise no sistema é diferente da saída de uma crise do sistema.
Está-se tentando baixar a febre em vez de querer
curar o doente, Senador Mão Santa. Com essa metáfora médica, eu termino. O problema brasileiro não é a
febre, é uma doença muito mais profunda no modelo,
no sistema de desenvolvimento econômico que nós
estamos implantando desde os anos 30.
Está na hora de o Brasil fazer a sua inﬂexão outra
vez, como fez em 30. Getúlio não retirou o Brasil da
crise apenas porque colocou mais dinheiro nos bancos, mas, sim, porque transformou este País agrícola
e rural em um País urbano e industrial. Está na hora de
darmos uma inﬂexão. Essa inﬂexão, para aqueles que
estranharam porque eu não falei, ainda, de educação,
será fazendo do Brasil um País produtor da indústria
de conhecimento. Isso só vem pela educação.
Eu lamento, pois faço tudo para fugir da nota só
da economia e da educação, mas não consigo, porque, na verdade, essa não é uma nota só, essa é a
nota base dessa grande sinfonia que seria a Nação
brasileira se ela fosse harmônica, se ela não fosse
tão desigual, tão destruidora do meio ambiente e tão
instável na sua economia.
Nós temos tempo, nós temos pessoas, nós temos capacidade, nós temos lideranças. Falta sair da
mesmice e buscar o novo. Esse seria o grande desaﬁo. Vamos sair da crise buscando o novo e não sair da
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crise indo em direção à parte velha de uma economia,
de um sistema, de um modelo que entrou em falência
e não apenas em crise.
É isso, Senador Mão Santa, que eu tinha para
colocar, tentando – como o senhor mesmo há pouco –
reﬂetir um pouco sobre o que a gente vive e tentando
reﬂetir sobre nossa responsabilidade neste momento.
Ficarmos alheios, neste momento, é muito mais do que
uma omissão, é um crime contra a história do Brasil e
contra a imagem desta Casa, quando, daqui a alguns
anos, historiadores forem ver o que a gente fez e descobrirem que passamos o tempo todo enrolados em
escândalos, em vez de escandalizar o Brasil e o mundo
com uma proposta nova, diferente, alternativa, revolucionária. O Brasil está precisando de uma revolução e
não apenas de um PAC.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Geraldo Mesquita Júnior, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nós ouvimos o Senador Cristovam Buarque, senhor
educação, com quem aprendemos muito, e o Brasil.
Mas queremos dizer que o Presidente Sarney foi
muito feliz com a comissão que ele indicou para acompanhar os problemas da economia do mundo: professor
Dornelles, ex-Ministro da Fazenda, Tasso Jereissati,
ex-Governador, e Mercadante, economista e professor – esses são dos números frios –, acompanhados
da sensibilidade de Pedro Simon e Marco Maciel. Evidentemente, eu acho que, convidando V. Exª para ser
ouvido, ela chegará às raias da perfeição.
Então, eu acredito que vai ser uma grande contribuição do Senado da República, assim como o pronunciamento de V. Exª foi uma grande contribuição
ao Presidente Luiz Inácio. Pena que ele não aprendeu com Pedro II. Pedro II deixava a coroa e o cetro
na antessala e ia aprender com os Senadores. Mas
pode ser e lamentamos não ter ninguém do Partido
dos Trabalhadores.
Nossos cumprimentos, professor Cristovam Buarque. Aprendemos muito.
Anunciamos a Senadora Lúcia Vânia, do PSDB
de Goiás.
Está inscrito, para encerrar a sessão, o senhor
virtude, Pedro Simon, Líder maior da democracia brasileira.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diferentemente dos discursos que têm sido pronunciados aqui,
hoje farei um discurso otimista, bem otimista.
Em várias oportunidades, ocupei esta tribuna
no ano passado para repercutir notícias alvissareiras
sobre o Estado de Goiás. Numa oportunidade, falei
sobre a escolha da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás como uma das melhores
do País. Noutras duas oportunidades, pude constatar
a colocação honrosa de escolas públicas do Estado
no ranking nacional de qualidade da educação. Hoje,
venho comemorar o destaque do Estado de Goiás no
cenário nacional como o maior gerador de empregos
formais no mês de fevereiro. Os dados são do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados, divulgados
ontem pelo Ministério do Trabalho.
Em todo o País foram criadas 9.179 vagas celetistas em fevereiro. Se em todo o País foram criadas
9.179 vagas de trabalho, somente em Goiás – é preciso
que as pessoas que nos ouvem prestem bem atenção
neste número –, das 9.179 vagas, foram criados a mais
8.058 postos em Goiás, o que equivale à variação de
0,94% em relação a janeiro de 2009, superando Estados tradicionais contratadores de mão de obra como
Santa Catarina, Rio de Janeiro e Mato Grosso.
O resultado é o segundo melhor, em termos absolutos, da série histórica do Caged. Para se ter uma
idéia, de janeiro a fevereiro deste ano, Goiás acumulou
um saldo de 9.893 postos formais, alta de 1,15%. O
resultado é o terceiro melhor do País para o período.
Nos últimos 12 meses, o número de novos empregos
no Estado foi de 34.406 (4,39%).
O setor de serviços gerou o maior número de
novos empregos celetistas em fevereiro: 3.394 vagas.
Também contribuíram para o bom desempenho do
Estado goiano no segundo mês do ano a indústria de
transformação, com 2.117 vagas a mais, e a agropecuária, com 1.916 novos postos. Merecem destaque
também a construção civil e o comércio.
As cidades goianas de maior destaque na empregabilidade foram, pela ordem: a capital, Goiânia,
Goanésia, Jataí, Aparecida de Goiânia, Goiatuba, Rio
Verde e Luziânia.
A Região Centro-Oeste, impulsionada principalmente por Goiás, também foi a Região que apresentou
a maior elevação no nível de emprego formal no País,
em fevereiro, criando 19.039 postos.
O Caged informou que o mês de janeiro registrou
uma perda líquida de 101.748 vagas do trabalho formal. Essa perda de vagas formais em janeiro foi menor
do que as previsões de analistas, que estimavam um
saldo negativo entre 171 e 300 mil postos de trabalho.
Mesmo assim, já salientavam esses especialistas, o
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resultado de janeiro não poderia ser classiﬁcado como
positivo, pois, tradicionalmente, esse é um mês de geração de postos de trabalho.
Para a Superintendente do Trabalho da Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho, Odessa Martins, a crise ﬁnanceira gera preocupação em todos os
setores, mas não tem provocado alterações drásticas
no mercado de trabalho goiano. Entre os meses de
novembro e dezembro, houve queda na geração de
vagas, que provocou a perda de 26 mil postos no ano.
Mas, no acumulado, entre janeiro e dezembro do ano
passado, foram abertos 43.437 postos de trabalho, número 6,24% superior a 2007. Cenário esse conﬁrmado
pela pesquisa Indicadores industriais da Federação
das Indústrias de Goiás (Fieg), ao constatar crescimento na geração de emprego, vendas e salários no
ano passado ante 2007. No acumulado entre janeiro
e dezembro de 2008, houve alta de 6.28% na geração
de postos de trabalho.
Segundo o Caged, nos últimos 12 meses, até
fevereiro, o estoque de emprego do Brasil encolheu
700 mil vagas com carteira assinada.
Goiás vem se preparando para ocupar espaço
na economia nacional. Novos espaços industriais vêm
surgindo ano após ano, com a concepção de que uma
das abordagens mais férteis e promissoras para a formulação e implantação de políticas de desenvolvimento
regional, como, por exemplo, a agroindústria.
Evidentemente não podemos continuar com o
ufanismo de alguns meses, aﬁrmando que a crise não
atravessaria o Atlântico para chegar ao Brasil. Mas também podemos aﬁrmar que a forma como a crise nos
atingiu não pegou o Estado de Goiás despreparado.
O Governo Alcides fez a lição de casa: cortou
despesas; ajustou contas; manteve a interlocução com
o setor privado; deu prosseguimento às obras iniciadas; reduziu impostos de setores geradores de mão
de obra, como o setor da confecção; acompanhou a
implantação do Supersimples; construiu escolas em
tempo integral, e outras ações que dinamizaram a
nossa economia.
O setor privado, por sua vez, liderado pelo Presidentes da Federação da Indústria, Paulo Afonso, da
Agricultura, Mário Schneider, da Associação Comercial, Pedro Bittar, da Federação do Comércio, intensiﬁca a troca de experiências em contínuas reuniões,
mobilizando os setores público e privado, bem como
os Parlamentares, a ﬁm de criar alternativas para enfrentarmos esse momento.
Não podemos deixar de lembrar aqui a posição
estimulante do Ministério do Turismo, através do Ministro Luiz Barretto, que não tem poupado esforços para
ajudar os destinos turísticos de Goiás, assegurando
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às cidades de Caldas Novas, Pirenópolis, Alto Paraíso,
Vila Boa, Goiânia, um intenso ﬂuxo de turistas, atraídos
pelos eventos patrocinados pelo Ministério.
Para os próximos meses, estão programados para
Goiânia, já consolidada como Capital do Turismo e de
Negócios, uma feira de automóveis de grande vulto e
uma feira de modas. Goiás mostra a moda organizada
pelo Sindvest.
Analistas de todos os grandes organismos ﬁnanceiros internacionais acabam de divulgar a seguinte
projeção: se os chamados países desenvolvidos terão
uma perda de 3,5% a 4% em seus PIBs (Produto Interno Bruto), os países emergentes terão um avanço
médio entre 1,5% e 2% no mesmo período de 2009.
Números esses conﬁrmados pelo Governo a partir
de ontem.
Podemos, portanto, ter um otimismo contido,
apoiando políticas públicas e decisões que venham ao
encontro da preservação do emprego e, consequentemente, do nível de consumo de nossa população, com
reﬂexos na produção industrial.
Goiás está ciente do seu papel e vai continuar
lutando para que o Estado continue na vanguarda de
geração de empregos.
Quero aqui parabenizar o setor público, o setor
privado e a classe política, que têm dado uma demonstração de unidade neste momento, facilitando que as
ações sejam implementadas com agilidade.
Quero parabenizar o Governador Alcides Rodrigues pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo e, principalmente, pelo ajuste das contas públicas, que nos
possibilitou avançar e ser um Estado onde a crise não
deixou de estar presente, mas não está gerando os
transtornos e as diﬁculdades de outros Estados.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após brilhante pronunciamento da Senadora Lúcia
Vânia, que representa o PSDB de Goiás, mostrando
ações de desenvolvimento do seu Estado, convidamos para usar da palavra, como último orador desta
reunião de sexta-feira, 20 de março, o Senador Pedro
Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul. É o Sr. Virtude
de nossa democracia.
Senador Pedro Simon, use a tribuna pelo tempo
que achar conveniente.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não poderia deixar de vir a esta tribuna,
nesta semana, para falar sobre essa questão referente ao momento em que vive o Senado. Ao longo dos
quase trinta anos em que eu me encontro aqui, esta
é uma tese que venho discutindo permanentemente:
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eu defendo que nós temos a obrigação de nos atualizarmos.
Nós passamos momentos muito ingratos, Sr. Presidente, com o regime militar, quando se criou a ﬁgura
do Senador biônico, desprestigiando esta Casa. A própria democracia e a Constituinte criaram uma ﬁgura
cruel, que foi a medida provisória. Meu Deus, meu Deus,
como é que foram criar a medida provisória! A medida
provisória, tenho repetido, nasceu em função do parlamentarismo que se queria implantar na Constituinte
de 88. Na Comissão de Sistematização foi aprovado
o parlamentarismo, e foi para o plenário na certeza
de que ia ser aprovado. Caiu. E, quando caiu o parlamentarismo, a medida provisória... Eu era Governador
do Rio Grande e vim aqui várias vezes para dizer que
a medida provisória tinha que ser extinta, até na Comissão de Redação Final, porque ela é da essência
do parlamentarismo. Talvez muitos não saibam que a
Inglaterra, a França, a Alemanha, países parlamentaristas, têm a medida provisória. Mas ela não é usada,
a não ser rarissimamente, porque, se cai uma medida
provisória, cai o gabinete. No Brasil, caiu o parlamentarismo e ﬁcou a medida provisória.
E, agora, Sr. Presidente, que me perdoe a Mesa
da Câmara e os líderes da Câmara... O Fogaça era
Senador quando criamos que a medida provisória trancava a pauta da Câmara e do Senado. Por que ﬁzemos
isso? Para evitar o exagero de medidas provisórias.
Trancando a pauta, a Nação e o Presidente da República vão ver que não pode ter tanta medida provisória,
e vai diminuir. Não diminuiu. Trancou a pauta, aumentou ainda mais o número de medidas provisórias, e o
Congresso passou a não funcionar.
Qual a solução que o Presidente da Câmara genialmente encontrou? Violentar a Constituição, rasgar
a Constituição. Está lá escrito que medida provisória
tranca a pauta, qualquer proposição da pauta. O que
o Sr. Temer está querendo dizer? Só projeto de lei, Sr.
Presidente. Emenda constitucional, decreto etc. e tal
podem ser discutidos à vontade. Vai cair no Supremo.
Ridícula essa posição!
Essas medidas provisórias ajudaram a desmoralizar esta Casa. E, Sr. Presidente, os fatos que estão
aparecendo são fatos que nos levam à obrigação de
uma análise mais profunda. As pessoas estranharam:
“Mas e o Simon?”. Eu não sou dessa hora, Sr. Presidente. Até porque tem tanta gente falando que não
precisa do Pedro Simon. Eu venho aqui para noticiar
que alguma coisa deve ser feita.
V. Exª sabia, Presidente, que a direção está estudando criar uma cadeia aqui no Senado, no porão
do Senado? V. Exª sabia? Não sabia. Pois a imprensa publicou hoje que há uma decisão de construírem
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uma cadeia aqui no Senado. Como acontece uma
coisa dessa e o Senado não sabe? Como acontece
uma coisa dessa e a gente não sabe? Essas coisas
não podem acontecer.
Cento e setenta diretores! Cá entre nós, estamos
sabendo o que aconteceu. Como um diretor ganha uma
FC de R$2 mil ou mais reais, então o mesmo cargo, a
mesma função passou a ter o título de diretor. E agora
estamos aí, com 80 Senadores e 180 ou 190 cargos
de direção.
De repente, somos surpreendidos porque estavam
querendo fazer um túnel entre o Senado e o Palácio do
Planalto. Ninguém sabia, nem o Presidente Garibaldi.
De repente, tem a verba no orçamento para fazer um
anexo. Não é hora de fazer anexo. Ninguém sabia, até
que foi suspenso. Há um clima em que a gente tem
uma espécie de omissão total.
Quando lancei a minha “anticandidatura” à Presidência do Senado – digo anticandidatura porque não
tinha nenhuma chance de ser candidato –, apresentei
uma plataforma, Sr. Presidente.
Na minha plataforma, eu dizia o seguinte: não
pode continuar assim, o Congresso se reúne terça de
tarde, quarta e quinta de manhã. Um terço dos Senadores ﬁcamos aqui, um terço nos aviões e nos ônibus
e um terço na nossa cidade de origem. Não pode ser
assim. Então, eu propus, Sr. Presidente: o Senado deve
realizar mensalmente uma reunião ordinária dos seus
81 Parlamentares no Plenário. Agora. Nós estamos
no dia 20. Nos dias 22 e 23 fazemos uma reunião, a
Mesa e os líderes fazem uma pauta para o mês de
abril, estabelecem o que vai ser votado no mês de
abril, e no mês de abril nós temos que votar. Podemos trabalhar, Sr. Presidente, segunda, terça, quarta,
quinta, sexta, sábado e domingo. Aí alguém me deu
um aparte: mas vai cair no ridículo; na televisão, vão
ver o Senado trabalhando no domingo. Acho que não
é ridículo, nós estamos trabalhando. Se nós ﬁzermos
a pauta marcada para abril até o dia 25, nós temos
cinco dias para ir para o nosso Estado, quem quer ir.
Se a nossa pauta terminar no dia 20, nós temos dez
dias para ir a nosso Estado. Se não terminar a pauta,
não se vai para o Estado. Daríamos continuidade ao
nosso debate, Sr. Presidente.
Nós não temos condições de fazer um grande
debate, uma grande discussão, porque termina na
quinta-feira de manhã, e só na terça-feira que vem.
Eu acho que seria a hora de tentar fazer isto, Sr. Presidente: mensalmente vamos nos reunir aqui, e aí vamos esclarecer.
Aquilo que o Senador Eduardo Suplicy falou ontem foi muito sério. A gente vota aqui, Sr. Presidente.
Está em votação a decisão da Mesa número tal. A
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decisão da Mesa número tal é a que criou o cargo de
diretor, é a que fez não sei o quê, é a que fez não sei
o quê. Não pode ser assim, Sr. Presidente. Não pode
ser assim.
Eu fui contra. É que sou muito retrógrado, não
sei nem mexer com esse negócio. Eu sou, talvez, o
único Senador que recebe a pauta. A Secretaria da
Mesa tem essa gentileza. Eu recebo a pauta diária.
Mas agora, não. Agora é moderno, cada um tem o
seu computador, olha e não sei o quê. Mas vejo votarmos aqui, e ninguém está olhando coisa nenhuma. Na
maioria das vezes, estamos votando, sem sabermos
o que estamos votando.
Não pode, Sr. Presidente. Nós não podemos botar em votação a decisão da ata da Mesa no dia tal:
não se sabe do que se trata, nem do que não se trata.
Não pode, Sr. Presidente. E aí vai coisinha aqui, mais
outra coisinha ali, mais outra coisinha ali, e se chega
a esse consenso.
Fiquei muito magoado, quando vi, na sessão de
ontem, o 1º-Secretário vir para a tribuna, para apresentar uma série de respostas. Ficamos aqui, dois
Senadores. É sinal de que... Ah, Sr. Presidente. Esta
Casa é muito difícil: são 81 Senadores.
Havia um Deputado, Solano Borges, Presidente
da Assembléia do Rio Grande do Sul, que dizia – ele
até era muito irreverente, e até ﬁca muito delicado falar
–: “Nesta Casa, não dá; não há chefe, ninguém manda,
cada Deputado é ele. Não adianta dizer ‘Neste elevador, só pode entrar Deputado’: ‘Eu entro, é meu amigo,
entra comigo’. Há cinquenta e tantos chefes.” Então,
dizia ele: “Até uma organização como um prostíbulo
tem a chefona que manda e dá ordem, e o resto tem
de cumprir. Aqui ninguém cumpre.”
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A madame...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Exato. A madame manda, e o resto tem de cumprir. Na
Assembléia, não: todo mundo manda. E é o caso do
Senado.
Alguma coisa tem de ser feita. O Senador Sarney
disse para nós que não sabia que tinha sido criada a
maioria desses cargos de diretoria. Há um jornal agora
dizendo que não sei quantos foram criados no governo dele, ele, Presidente do Senado, e tenho certeza
de que ele realmente não tem conhecimento, porque
é aquilo que falei: deram um cargo de direção para
beltrano, fulano, e ﬁcou tudo igual. E não é o título de
diretor, são R$2mil a mais.
Acho, Sr. Presidente, que foi uma boa idéia fazer
o convênio com a Fundação, mas, cá entre nós, a imprensa está dizendo uma verdade: quando não se quer
resolver o problema, cria-se uma comissão ou então se
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faz um convênio, e se passa. Acho, com toda a sinceridade, que não adianta fazermos um convênio com a
Fundação, que vai lá e, daqui a seis meses, aparece.
Podem ser os cientistas políticos mais geniais, mais
espetaculares, com os maiores estudos, e nos trazem
um assunto que não tem nada que ver conosco. Acho
que temos de ter uma comissão da Casa – e, com
toda a sinceridade, eu gostaria de participar –, para
dialogar permanentemente com a comissão da Fundação, só para dar a nossa opinião; não para dizer o
que tem de ser feito, mas para poderem ouvir o nosso
pensamento. É claro que eles vão ter autonomia absoluta de apresentar a proposta deles. Mas não para,
daqui a seis meses, virem com um negócio pronto,
muito bonitinho, muito acabado, mas absolutamente
inaceitável pela objetividade.
Olha, Sr. Presidente, conheço o ilustre 1º VicePresidente desta Casa, votei nele para Presidente.
Agora, porque ele deu um telefone... O Vice-Presidente
tem dois, e um deu para a ﬁlha dele passar 15 dias no
México. E ele me disse que, chegou na última hora –
era a primeira viagem dela – e que era para ela usar
exclusivamente numa necessidade. É o medo de ver a
ﬁlha viajar, de ir numa viagem que nunca tinha feito.
Eu não tenho nenhuma dúvida da seriedade e
da dignidade desse senhor, mas lhe disse: “Cá entre
nós, foi um momento de bobeira, que qualquer um de
nós faz. Eu faço, qualquer um faz”. Mas é dentro desse
sistema que vivemos. É um sistema que faz e vai. Quer
coisa mais sem graça do que a verba de suplementação
de gastos e não sei o quê? Acho que temos direito a
um apartamento. Eu uso o apartamento do Senado. Se
não tivesse direito de usar o apartamento do Senado,
eu não tenho dinheiro, não tenho casa própria... Por
exemplo, sou Senador e não pago a contribuição que
poderia pagar para a minha aposentadoria e ganhar.
Eu já não pago. Por quê? Porque estou tão mal, que,
se eu pagar, lá se vão R$3 mil, e duplicou-se a verba,
e não tenho condições. Então, recebo o apartamento
com a maior tranquilidade.
Recebo as minhas passagens; se dependesse
de mim, seria uma só. Volto a repetir: era uma viagem
por vez ao Estado, que podíamos fazer, mas recebo
as minhas passagens. Eu publico os meus livros na
gráﬁca do Senado e tenho a maior tranquilidade, não
presto contas a ninguém. Não mando mensagem de
Natal, nem de aniversário, sabem por quê? Porque, na
primeira vez em que andei pelo interior, vi uns caras
botando cartõezinhos que recebiam dos Deputados e
dizendo: “Olha o dinheiro da gente onde eles aplicam”.
Eu digo: “Filho da mãe, o coitado do Deputado manda
uma mensagem de Natal e olha como é recebido”. Não
mandei nunca. Eu não vou fazer isso. E não mando.
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Agora, publico os livros com os discursos que faço
aqui com a maior tranquilidade, acho que é normal. Há
seguro-saúde, uso o seguro-saúde, ﬁz a minha cirurgia e tal. Acho que são coisas normais. Agora, verba
de representação... Então, vou pegar o dinheiro... Saio
com a minha nora e com o meu ﬁlho e vou almoçar ali:
“Me dá o recibo, me dá a nota”, e vou apresentar? Preﬁro não fazer. Preﬁro não fazer. Ou estou lá no interior,
encho o tanque de gasolina: “Me dá a nota”, não sei
o quê. Preﬁro não fazer. Aumenta o seu salário. Se é
para ser, que se dê no salário; nós temos direito.
São essas coisas que diminuem a Casa, Sr. Presidente. São essas coisas que diminuem a Casa. Em
primeiro lugar, quem manda é o Presidente; em segundo lugar, a Mesa; em terceiro lugar, a ditadura
dos Líderes, que dizem o que se tem de fazer e o que
não se tem de fazer.
Eu ouvi o nobre Líder do PFL, do Democratas,
dizer: temos de reunir as lideranças, para dizer como
é que vamos enfrentar a crise. Vamos reunir para dizer
o quê? Para fazer o quê? Não é por aí.
Eu estava dizendo, Senador Cristovam, que defendo a tese de que o Senado, com seus 81 Senadores,
tinha de fazer uma reunião mensal. Todos os meses,
os Senadores deveriam reunir-se aqui no plenário e
decidir o que vão fazer no mês seguinte. Então, em vez
de ler no jornal que vão querer fazer – o 1º Secretário
já suspendeu – um presídio no porão do Senado... Eu
nem estou discutindo, pode ser, mas ver no jornal que
vão fazer uma cadeia no porão do Senado? Tu tinhas
ouvido falar nisso?
Então, por essas coisas é que acho que poderíamos fazer uma reunião mensal do Senado e vir aqui
para o plenário. Não há aquilo que o Suplicy disse ontem: “Então, a gente vota na ata: ‘vamos votar as decisões da ata número tal’.” E as decisões da ata número
tal são o apartamento para não sei quem, o negócio
para não sei quem. O que é isso?
Na reunião mensal nós dizemos o que vai ser
feito no mês que vem e vamos fazer caso por caso,
vamos tomar conhecimento. Acho que chegamos a
uma posição grave, mas é hora de fazermos. Eu disse
ao Sarney: “Sarney, você pode transformar um limão
numa limonada”. Disse ao Heráclito: “Olha, Heráclito,
era para tu seres mais um 1º Secretário, mais um. Mas
tu não vais ser mais um 1º Secretário.
Ou tu vais ser um grande secretário que vai mudar,
ou tu vais ser um secretário que vai enterrar. Está na
tua mão, está na tua mão. Tu não tens culpa de nada
do que aconteceu, mas quis o destino que estivesse
lá na 1ª Secretaria.
Então, eu acho que está difícil! Esse negócio ali
eu não estou nem discutindo.
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Na primeira vez, num programa da Lasier Martins, um belíssimo jornalista da rádio gaúcha, ele me
entrevistando – até foi muito elegante comigo, muito
elegante – senti-me mal para responder. “Mas, Senador, me diga uma coisa: quantos dias o senhor esteve
em janeiro no Senado?” “Nenhum dia. Eu saí no dia 22
de dezembro e voltei em fevereiro”. “Quantas sessões
extraordinárias teve no Senado?” “Não teve nenhuma
extraordinária e nenhuma ordinária”. “Ah, é?” “É”. “E
como é que o senhor explica as horas-extras dadas
aos funcionários?” O que eu tinha a dizer? Eu não explico; eu não tenho o que explicar.
São coisas dessa natureza.
O que aconteceu? Fui ver depois que foi feito um
entendimento, pela questão de prometer um aumento
e não sei o quê. Então, como maneira de acertar, concederam horas extras no mês de janeiro.
Não pode. Não pode. São coisas que não têm
o que responder. O que se vai responder? Nós não
tivemos nenhuma sessão ordinária no mês de janeiro, e os cidadãos receberam horas extras. Quer dizer,
mesmo não tendo nenhuma, cada um fez o seu plantão. Não pode!
São essas coisas que acontecem, que o Presidente... A Mesa deixa para o Presidente, o Presidente
deixa para o Diretor-Geral, o Diretor-Geral faz não sei
o que, a gente não toma conhecimento, mas, vamos
ser sinceros, a culpa é nossa. Eu, Pedro Simon sou
culpado pela minha omissão, porque eu deixei... Vai
levando, vai levando.
Não estou atirando pedra em ninguém; estou
começando por mim, que sou o Senador mais antigo,
logo, devo ser o mais culpado. Deixa-me ser claro. Eu
assumo a minha responsabilidade. Mas eu não estou
aqui querendo atirar pedra nem olhar para trás; eu estou querendo olhar para frente, até porque tem muita
gente fazendo isso e não é o meu interesse.
Vamos, com essa oportunidade, tentar equacionar
essa questão. Reparem, é coisa singela, 180 ou 190
cargos de direção. É piada. O que aconteceu? Deram
uma comissão de R$2 mil para cada diretor. Então, todo
mundo virou diretor. No cargo, não houve nada, não
mudou nada, ele está lá no gabinete dele, sentado no
gabinete dele, fazendo a mesma coisa. Na verdade,
não é diretor, é de mentirinha. Mas, para ganhar R$2
mil a mais, então, que desse R$2 mil a mais para todo
mundo; não precisava criar um cargo de diretor. Então,
ﬁca a opinião pública... Quer dizer, a gente acha um
escândalo que o Dr. Lula tenha com 40 ministros, mas
nós estamos com 190 diretores no Senado. Não pode!
Essas coisas não podem acontecer!
Então, acho que, a essa altura, é hora de a gente
sentar à mesa. Olha, eu sou de uma época, Sr. Presi-
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dente... Eu fui líder, eu fui Líder do Governo. Quando
eu fui Líder do Governo, nós aprovamos aqui o Plano
Real. Aqui nós aprovamos o Plano Real quando eu
fui Líder do Governo Itamar Franco. E nós aprovamos
o Plano Real. Os Ministros vieram dez vezes a esta
Casa. Apresentamos as emendas que quiseram, mas
não foi feito nada por medida provisória. Votamos aqui.
Votamos o Real. Várias emendas foram feitas e discutidas. Não houve troca-troca algum, Sr. Presidente. Não
houve nem cargo, nem favor, nem emenda, nem coisa
alguma. Fizemos várias reuniões de líderes.
Agora, não sei. Deus me perdoe. A própria questão das Liderança virou uma anarquia. Agora são vinte líderes: Líder da Maioria, Líder da Minoria, líder do
bloco não sei o quê, líder do bloco não sei o quê. Em
dois terços da sessão quem fala são os líderes. Eu
sou do tempo em que, quando o líder pedia a palavra,
era porque o assunto era muito grave, muito sério. A
Casa parava para ouvir o líder. Se fosse o Líder da
Oposição ou o Líder do Governo que falasse, o outro
parava para assistir, para dar a resposta. Agora não
tem mais nada disso.
Nós temos que fazer, Sr. Presidente. Eu estou com
V. Exª. Este é um grande Senado, a começar por V. Exª,
a começar pelo Cristovam. Nós temos grandes nomes.
Não pense V. Exª que o meu discurso é diferente do
seu. Eu estou no mesmo sentido. Eu estou no mesmo
sentido. São coisas que nós temos que ter a coragem
de fazer. Nós temos que ter a coragem de fazer. Nós
temos que nos reunir e temos que debater.
Eu sou uma pessoa, eu sou um zero aqui no
Senado. Meu Partido não quer nada comigo, e eu,
modéstia à parte, não quero nada com o meu Partido,
com o comando, com a cúpula, porque estou numa
linha diversa.
Não aceito isso que está aí. O MDB é o maior
Partido, com o maior número de Vereadores, maior número de Deputados, maior número de Prefeitos, maior
número de Senadores, maior número de Governadores,
maior eleitorado – são seis milhões a mais do que o
que está em segundo lugar –, e o nosso comando está
se vendendo para um lado, para outro, decidindo se vai
ser vice do PT ou vice do PSDB. É uma vergonha!
Um partido político é um grupo de pessoas que
tem uma ideia comum e um objetivo. O objetivo é buscar o poder. Isso é um partido político.
Então, quando eu discordo do Jarbas... O problema do Jarbas não é a corrupção no MDB. Há corrupção? É claro que há, mas há nos outros também:
no PT, no PSDB. O problema sério do MDB é que os
comandos do MDB não estão à altura do Partido. Estão
se trocando por meia dúzia de carguinhos: secretário
aqui, ministério ali, não sei o quê. Mas não querem
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buscar o poder. Não querem debater, não querem
ter um programa, não querem ter uma ideia. E isso
é uma vergonha! Então, não tenho identiﬁcação com
esse Partido.
Já aprendi. Acho que está na hora de criar um
líder dos que não têm nada, e eu seria um bom líder.
Líderes que não representam nada, não têm coisa
alguma e falam sozinhos. Eu falaria sozinho. Mas a
grande verdade é que eu represento muita gente. E
gostaria, Sr. Presidente, de fazer esse debate.
Com o maior prazer, Senador. A sua presença
aqui, ainda que estejamos solitários, se soma ao meu
pronunciamento. Fico muito feliz em vê-lo aqui.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Simon, primeiro, creio que a sua sugestão de ﬁcarmos
aqui um dia inteiro, com uma vigília, como até o povo
gosta que a gente faça, embora nossos taquígrafos e
taquígrafas não mereçam esse sacrifício, seria muito
bom para discutir esses assuntos. Para a gente tentar
descobrir onde estamos errando, porque erros estamos
cometendo. Mas quais são os erros? Eu vou tentar dizer que, para mim, são quatro. Mas não é exatamente o erro de ter um atendimento de saúde. Claro que
eu acho que o mais certo era que o seguro de saúde
nosso descontasse no nosso salário para, com isso, a
gente ter o serviço, como todo trabalhador faz, em vez
de a gente ter o atendimento sem o desconto. A mesma coisa que o senhor diz. Em vez de dar o aumento
de salário, dá esses benefícios. Segundo: telefone. É
impossível ser Senador ou Deputado pagando conta
de telefone. Não só pelo gasto que você tem como
também pelas chamadas a cobrar dos eleitores.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Desculpe.
Dentro do tema telefone. Qualquer terceiro funcionário de qualquer ministério tem muito mais do que isso.
Como o Senador não vai ter?
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Claro;
tem que ter. É um instrumento, como o médico tem
bisturi no hospital público. O bisturi é público. O telefone é um instrumento de trabalho. Casa para morar.
Claro que os que são de fora têm que ter. O que está
errado é os de Brasília termos direito a receber ajuda
de aluguel. Isso é um erro. Se eu recebesse, estaria
cometendo, a meu ver, um erro. Não sei se outros recebem ou não. Mas os de fora, claro que têm que ter
um lugar. Em toda proﬁssão que leva você a mudar de
lugar, há que providenciar onde morar, até porque é
provisório, não se vai comprar casa aqui. Transporte.
Claro que tem que ter transporte. Ontem, eu saí daqui
às seis da noite, fui do aeroporto de São Paulo para a
TV Globo, onde dei uma entrevista, voltei para o hotel
e, às seis horas, já voltei pra cá.
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Faz parte do meu trabalho dar essa entrevista
para que fui convidado. Isso faz parte do meu trabalho, é minha obrigação fazer isso. Transporte tem de
haver. Mas qual é o problema? Verba indenizatória, eu,
pessoalmente, uso. Por quê? Porque tenho uma bandeira, tenho uma campanha. Fiz um jornal chamado
O Educacionista, um jornalzinho. Eu uso verba indenizatória, sim. Eu estou usando isso.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas era
melhor que isso estivesse no salário.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Acho
que não seria melhor, Senador, até porque, se isso
estivesse no salário, era capaz de a gente não agir. Vamos falar com franqueza: a gente termina se viciando
com o salário. Mas respeito quem não a usa. São essas coisas que há aí de direito. Então, está explicado.
Mas quais são os problemas? Vejo quatro problemas,
e o primeiro é que não está havendo transparência. Na
verba indenizatória, deve-se colocar quanto se gasta
e em que se gasta. Deixa quem a vir dizer que está
errado! E aí até a gente corta. Se eu começar a ver
gente criticando a produção dos discursos, por exemplo, se for verba indenizatória, aí a gente para! Deve
haver transparência quanto à passagem aérea. Tem de
saber para onde o Parlamentar foi, o que é que ele foi
fazer, por que é que ele fez essa viagem. Transparência!
E a tolerância? A gente tem sido muito tolerante com
aqueles que erram; isso é que está diﬁcultando. Para
mim, Senador, o mais grave de tudo não é nada disso.
O que nos está desmoralizando é a baixa produtividade do Senado, de acordo com o que pensa a opinião
pública brasileira. Eles não estão vendo os resultados
do nosso trabalho. Quando o senhor já estava aqui na
luta pela democracia, duvido que alguém reclamasse
que o senhor tinha direito a seguro-saúde ou a transporte, porque estava vendo sua luta pela democracia.
Hoje, a opinião pública não está vendo para que é a
nossa luta. Quantos meses faz em que a gente não
vota nada? Quantas vezes a gente votou sem debater
com profundidade? Quantas vezes o povo olhou para
esta Casa e viu aqui 81 Senadores sentados? Quantas vezes? Quero dizer, como o senhor também, que
não jogo a culpa em ninguém, porque também não ﬁco
aqui o tempo todo, não. Não ﬁco aqui. Mas por que a
gente não resolve isso, marcando pelo menos as horas em que todos ﬁquem aqui? E, depois, marca-se
o período em que a gente vai às bases. Político não
pode ﬁcar aqui trancado, não! Político que ﬁcar aqui
dentro o tempo todo, desconﬁe dele. Ele tem de ir às
ruas para ver se é vaiado; ele tem de ir às ruas para
ver se é aplaudido; ele tem de ir às ruas para ouvir o
povo. Então, não pode ﬁcar aqui o tempo todo. Mas por
que não se consegue que, durante um mês, a gente
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ﬁque aqui todos os dias, como se batesse ponto, como
qualquer servidor público? Aí, no outro mês, a gente
ﬁcaria com nossas bases. Por que a gente não consegue fazer isso? Por que temos de ﬁcar aqui somente
na terça-feira à tarde, nas quartas-feiras e nas quintasfeiras, e ir embora para a base? A gente poderia ﬁcar
aqui o mês inteiro, como qualquer funcionário público.
Mas esse funcionário público, durante um mês, vai
trabalhar na sua base, como os funcionários da Petrobras que estão naquelas plataformas: eles ﬁcam
lá por duas ou três semanas; depois, eles ﬁcam em
casa. A gente nem direito a ﬁcar em casa deveria ter;
deveria ﬁcar no meio do povo. Então, para mim, Senador, mais grave do que o erro de um seguro-saúde em
que não é descontado nada, do que o erro de verba
indenizatória para pagar almoço – e isto existe –, mais
grave do que tudo isso, aponto esses quatro pontos: a
falta de transparência, a falta de apuração dos casos
concretos e equivocados, a falta de produtividade e a
tolerância. Nós não estamos apurando; nós estamos
tolerando. Não estamos mostrando o produto e não
estamos mostrando transparência. Ninguém peca do
lado de lá de uma parede de vidro; para pecar, você
fecha a cortina sempre. O problema é que há cortinas
demais aqui, há coisas escondidas demais. Como o
senhor mesmo disse, nenhum de nós sabia nem quantos diretores havia nesta Casa. E ouvi o senhor dizer,
com certa tristeza, para mim, na sala das Comissões:
“Há trinta anos, estou aqui e não sabia disso”. Talvez,
a gente devesse saber disso. E não faz diferença entre
tinta anos e seis anos, período em que estou aqui; isso
não faz diferença. Mas, de fato, a gente está preocupado com o dia-a-dia da nossa atividade, e há uma Mesa
que dirige. Eu nunca imaginava essas coisas. Mas o
problema é se a gente, que agora sabe disso, tolerar;
o problema é se a gente não apurar; o problema é o
povo não saber disso com clareza. Se a gente soubesse disso, a gente já tinha gritado. E, ﬁnalmente, o
problema é o povo não ver o resultado do trabalho da
gente. Para mim, isso é o pior de tudo, Senador Mão
Santa. Não que a gente não esteja trabalhando, mas o
povo não está vendo. O povo vê a gente falar, mas falar
é parte do nosso trabalho; a outra parte é mudar este
País para melhor. Quando a gente vota aqui qualquer
coisa que repercuta no bem-estar do povo, eles começam a aceitar a gente. Aqui se jogaram ﬂores quando
houve a abolição da escravatura, não neste lugar, mas
no Rio de Janeiro. Hoje, eles não jogam ﬂores por que
não estão vendo resultados. A produtividade é baixa.
É claro que há a explicação das medidas provisórias,
há diversas explicações. Acho que uma delas é o pouco tempo que a gente ﬁca aqui a cada semana, o que
impede, inclusive, uma coisa fundamental, meu caro
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Raupp: parlamentar, dialogar. A gente aqui não parlamenta, nem dialoga, pois não tem tempo para isso,
não tem convivência. É preciso descobrir uma maneira
de ﬁcarmos aqui mais tempo e de nos liberarmos para
ﬁcarmos com nossa população, com nossa base, com
nosso eleitorado, em determinados momentos. Era isso
que eu queria dizer. Lamento que, por falta de estarmos
juntos, não estejamos discutindo isso, cada um dando
sua opinião, cada um dando sua explicação, cada um
dando sua versão. É preciso transparência, apuração,
intolerância com o errado e produtividade. Se a gente
ﬁzer isso, o resto a gente resolve, a meu ver, porque
aqui não acredito que haja gente querendo se locupletar, ou, se houver pessoas assim aqui, estas são
exceções. Quero insistir também que não jogo pedra
em ninguém e que assumo a responsabilidade como
parte desta Casa. Temos de encontrar uma saída em
conjunto, sendo intolerantes quando descobrirmos o
que houve e quem fez de forma errada. E a gente tem
sido tolerante demais – isso é verdade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Desculpe-me por interrompê-lo, Senador Pedro Simon.
Quero mostrar nossa grandeza, nós que formamos o
Senado. Esta sessão, regimentalmente, terminaria às
13h30. Então, só para mostrar nossa grandeza – vários
Senadores debateram –, prorrogo-a por mais por meia
hora, para V. Exª concluir seu pronunciamento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço o pronunciamento a V. Exª, Senador
Cristovam. Uma das partes fundamentais do aparte de
V. Exª é a transparência. Volto a repetir: para haver transparência, a primeira coisa é saber o que está fazendo.
Temos de saber o que está acontecendo, mas nem o
Presidente sabe, nem o Secretário sabe, nenhum Senador sabe. Então, temos de ter a responsabilidade de
ver como as coisas vão acontecer. Isso é fundamental.
Temos de entender que cargo na Mesa não é só para
ter dois gabinetes e mais não sei quantos funcionários.
É responsabilidade ter cargo na Mesa.
Alguma coisa deve ser feita, e nós, Senadores,
temos a obrigação de participar dessa questão. Volto
a repetir: se ﬁzéssemos uma reunião mensal, onde se
decidiria tudo – não se tem de votar decisão da Ata,
não sei o que da Mesa que não se saiba o que é, pois
tudo passa por ti –, seria o começo da transparência.
V. Exª se refere ao problema da falta de transparência, mas não no sentido de que estamos fazendo e
estamos escondendo. Está sendo feito, mas ninguém
sabe, nem o Presidente da Casa. Então, tem de mudar
a maneira de fazer.
Mas, com todo o respeito, com relação ao que V.
Exª disse sobre o povo não ver o resultado do nosso
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trabalho, não haverá resposta enquanto houver medida
provisória dessa maneira. Hoje, para um ministro, para
um empresário, para alguém importante, o Congresso
atrapalha. A medida provisória é uma maravilha. Chega lá o cidadão e fala com o Presidente da República
hoje, ele manda trancar a pauta, manda trancar a imprensa oﬁcial às 18 horas, ela sai às 22 horas, e aquilo
que ele falou comigo no outro dia já está publicado, já
é lei. Então, somos um estorvo. Isso tem de ser analisado. Será que é assim? Porque, se é assim, tem de
mudar o funcionamento do Congresso; a razão de ser
do Congresso tem de ser completamente diferente. O
que acontece? A medida provisória tem de vir nesse,
nesse e nesse caso. Em 70% das medidas provisórias, o Presidente da Câmara e o Presidente do Senado deveriam devolvê-las, porque elas não estão de
acordo com a Constituição. Mas eles não têm coragem
de devolvê-las. Eles não têm coragem de devolvê-las!
Não as devolvem.
Então, estamos aqui, levando essa questão adiante. Vem esta decisão da Mesa da Câmara: a pauta não
é mais trancada. Então, está resolvido o problema do
trancamento de pauta: ela não é mais trancada, a não
ser por projetos e tal. O Presidente da Câmara, um jurista famosíssimo, resolveu interpretar a Constituição.
A Constituição diz que a medida provisória tranca qualquer projeto, qualquer proposição. E onde está escrito
“qualquer projeto, qualquer proposição”, ele interpretou
apenas como lei ordinária, ou seja, medida provisória
só pode trancar projeto de lei ordinária. Então, eles
estão querendo uma saída para facilitar.
Temos de tomar a decisão de fazer essas coisas, mas nem conseguimos fazer isso que V. Exª sugere, que é nos reunirmos na sexta-feira para fazer
um grande debate. Não é fácil. É que este é um ponto
de encontro. Fui falar para um Senador sobre meu
projeto de trabalharmos na segunda-feira, na terçafeira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira,
no sábado e no domingo toda a semana, até esgotar
a pauta, e ele me respondeu: “Não, tenho minha vida
bem organizada. Na terça-feira, na quarta-feira e na
quinta-feira, estou no Senado; na sexta-feira e no sábado, estou olhando minhas estações de televisão,
minhas empresas, no meu Estado; na segunda-feira,
estou olhando as plantações”. Ele é um dos grandes
exportadores de frutas. Ele tem razão, a pauta dele
está organizada! O bobalhão sou eu, que não tenho
estação de televisão nem plantação de coisa alguma;
então, ﬁco aqui só na terça-feira, na quarta-feira e na
quinta-feira e, no resto, não tenho o que fazer. É difícil,
Sr. Presidente! É muito difícil!
Hoje é um dia importante para mim: há cinco anos,
meu ﬁlho mais velho, Tiago, casava-se. Ele está aqui
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me assistindo, ele e sua esposa, a Míriam. A Míriam
foi um anjo que Deus colocou na minha família. Só tive
ﬁlhos homens, mas agora tenho na minha nora a ﬁlha
que não tive. E, para minha alegria, vieram passar o
dia de aniversário de casamento comigo e aqui estão
me assistindo. Ela é uma mulher muito bonita. Eu até
que o achava alinhado, mas todo mundo diz que ele é
parecido comigo. Coitado, deve estar muito chateado!
Mas tenho muito carinho pela minha família. Vivemos
bons momentos, tivemos horas difíceis, trágicas, mas,
dentro dos princípios que norteiam nossa forma de
ser, tenho muito orgulho dos meus ﬁlhos. Tenho muito orgulho do Tiago, do Tomás, do Pedrinho, da Ana
Clara. Tenho muita saudade do meu ﬁlho Mateuzinho,
que Deus levou.
Minha nora conheceu sua ﬁlha. Em Porto Alegre, tive a honra de levá-la para almoçar em casa no
aniversário da minha sobrinha e ﬁcamos encantados
com ela. É uma moça muito bacana sua ﬁlha. Para tua
sorte, ela não te puxou na ﬁsionomia: ela é muito mais
bonita. É uma moça formidável, e tu deves ter orgulho
dela. Eu a vi com muito carinho. Contei para ela – e
ela riu – que tu dizias: “Olha, ela é uma guria muito
bacana, vai dar uma boa esposa; não é uma Adalgisa,
mas quebra o galho”. Aí eu disse para ela: “Olha, não
concordo com teu pai, não, pois eu a preﬁro à Adalgisa,
com todo respeito a teu pai”. Ela é uma bela garota e
vai ser uma grande médica.
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Eu
tinha de falar sobre esse assunto. Não nego que esteja
falando desmotivado, já que era um assunto de que eu
preferia não falar. Mas tinha de falar sobre isso. Acho
que o Presidente Sarney podia fazer isso. Comissão?
É mais uma. Extinguir cinquenta cargos de diretoria?
Ficam 110. A coisa é mais profunda, e nós, em vez de
virmos para esta tribuna falar, temos de nos colocar à
disposição para sentar à mesa e tomar medidas. Está
na hora de fazermos uma mudança profunda e absolutamente necessária. O Presidente Sarney, o Senador
Heráclito e todos nós temos essa oportunidade.
Obrigado por seu carinho e por sua presença. V.
Exª, mais uma vez, honra esta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Este é Pedro Simon!
Cícero falava no Senado romano: “O Senado de
Roma e o povo de Roma”. Pedro Simon pode falar: “O
Senado brasileiro e o povo do Brasil”. Ele representa o
melhor da nossa democracia. Iguala-se, até em tempo
que passa aqui, a Rui Barbosa: mais de trinta anos.
Eu, para terminar a sessão, queria, em respeito
ao meu Estado do Piauí, ler uma coluna de um jornalista muito experiente, Arimatéia Azevedo:
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Teresina.
19/3/2009.
O tsunami no Piauí.
A marolinha de que o Presidente Lula
falava no ﬁnal do ano passado, referindo-se
a crise mundial que se iniciou nos Estados
Unidos, chegou ao Piauí feito um tsunami.
Há dois dias, o governador Wellington Dias
[do PT] reuniu toda a equipe de governo para
explicar com muita transparência a gravidade
da situação. Não mediu palavras para dizer
que o Estado está numa situação ﬁnanceira
das mais graves. Várias providências foram
determinadas no sentido de contenção de despesas. O governador proibiu a contratação de
novos concursados e o início de novas obras
que não sejam com convênios federais. Na
reunião Wellington mostrou à equipe que os
fornecedores já gritavam nas ruas que estão
falidos pela inadimplência do governo do Estado, que não paga as obras e serviços realizados, principalmente as autorizadas ainda
em decorrência da campanha de 2008. De
fato, a choradeira é geral. Construtores, prestadores de serviços, enﬁm, os fornecedores
dos diversos órgãos do governo, estão sem
receber desde o último trimestre do ano passado. A prioridade discutida na reunião será
trabalhar para cumprir agenda de pagamento
da folha salarial do Estado.
Essa crise atinge em cheio também as prefeituras, da capital ao interior, notadamente as menores,
que dependem de receitas como as do Fundo de Participação e de outros repassem federais que caíram
drasticamente no início do ano. Os prefeitos ameaçam
demitir em massa depois da Semana Santa.
Essa situação do Piauí reﬂete a de todo o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso à Mesa,
que será publicado na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a constatação é deprimente, mas inevitável,
tendo em vista o extenso rol de fatos que a sustentam.
No Brasil, vivemos na cultura da impunidade. Freud dizia
que a natureza do homem é má. Para freá-la, criamos
um sistema de valores que deve ser transmitido desde a
infância, estabelecemos regras de convívio social, procuramos criar uma consciência de que é preciso respeitar
o próximo, de que a violência é condenável.
De onde devem partir os ensinamentos que garantirão um país formado por cidadãos respeitadores da lei,
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e não por um bando de selvagens? Em primeiro lugar,
da família. É no núcleo familiar que os jovens aprendem
que sofrerão as consequências de seus atos. É nele que
devem saber que os transgressores das normas que
regem a vida em sociedade são punidos. É nele que
tomam conhecimento da existência de limites.
Mas, a julgar pelo noticiário dos jornais nos últimos dias, tanto as famílias como as escolas, a quem
cabe também uma parcela de responsabilidade na
formação da infância e da juventude, vêm falhando de
forma miserável em suas obrigações. Junta-se a este
fracasso o fato de vivermos num dos poucos países do
mundo em que a maioridade penal só é atingida aos
18 anos; em que condenados a penas de prisão, não
importa a gravidade do crime, têm o direito de aguardar em liberdade enquanto recorrem das sentenças
durante décadas; e no qual a maioria dos criminosos
é solta logo que cumpre apenas um sexto de suas penas. Esta é a cultura da impunidade.
Que outra conclusão podemos tirar de casos como
os violentos trotes universitários ocorridos em várias
cidades nos últimos dias? Em Leme, não muito longe
da capital paulista, o calouro Bruno Ferreira, de 21
anos, aprovado no vestibular de Veterinária do Centro
Universitário Anhanguera, teve que beber cachaça à
força, foi amarrado a um poste e recebeu socos.
A série de crueldades não parou por aí. Ele e
seus colegas foram obrigados a rolar numa mistura de
excrementos de animais e de animais em decomposição, cheios de vermes. Forçado a sentar numa cadeira,
chutada por um veterano, Bruno sofreu uma queda e
bateu com a cabeça na calçada. Em coma alcoólico,
foi admitido como indigente num hospital local.
Cenas revoltantes como essa se repetem todos
os anos, num ritual que demonstra a completa ausência
de valores morais dos universitários que concebem os
trotes praticados com requintes de selvageria e humilhação. Em Catanduva, também em São Paulo, calouros de uma faculdade tiveram que abaixar as calças
no meio da rua, num viaduto que passa por uma das
avenidas mais movimentadas da cidade. As moças
tiveram suas roupas cortadas.
Em Santa Fé do Sul, Priscilla Rezende Muniz,
de 18 anos, caloura de Análise de Sistemas numa faculdade particular, foi atacada por uma veterana, que
jogou nela um líquido que provocou queimaduras de
segundo grau. O ataque aconteceu apesar de Priscilla
ter avisado que estava grávida de 3 meses. Outra aluna, de 17 anos, também sofreu queimaduras causadas
pelo mesmo líquido.
O pior é que nada disso é novidade. No Brasil,
os trotes universitários são marcados por um histórico de agressões graves e até de mortes. Alguns ca-
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sos merecem ser citados: em março de 1980, Carlos
Alberto de Souza, calouro da Universidade de Mogi
das Cruzes, em São Paulo, foi morto com socos no
crânio, por reagir aos veteranos que tentaram cortar
seu cabelo à força.
Dez anos depois, no Interior de Goiás, o calouro
de Direito George Mattos teve uma parada cardíaca e
morreu quando fugia de um trote. Em 1992, um estudante de Economia da PUC de Campinas foi expulso
depois de agredir o calouro José Ricardo Ribeiro, que
sofreu fratura na mandíbula e amnésia.
O caso de maior repercussão aconteceu em fevereiro de 1999, envolvendo alunos da Faculdade de
Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. O calouro Edison Hsueh, junto com outros colegas, foi jogado na piscina de um clube. Sem saber nadar, tentou
várias vezes voltar à borda e sair, mas, como outros
calouros, teve as mãos pisadas pelos veteranos. Seu
corpo só foi descoberto na manhã do dia seguinte.
Quatro estudantes veteranos do curso de Medicina
foram denunciados por homicídio qualiﬁcado, mas o
processo acabou arquivado porque a Justiça considerou que não havia provas suﬁcientes.
A rotina da violência prossegue, e não há notícia
de punições para seus autores. Algumas instituições
justiﬁcam sua omissão alegando que os trotes aconteceram fora de suas dependências. Outras prometem
investigações que não chegam a conclusão alguma.
Mas são raríssimos os casos em que a universidade castiga de alguma forma os responsáveis pelas
atrocidades, ou pelo menos toma medidas capazes
de desestimulá-las. Existem algumas faculdades que
incentivam o chamado “trote solidário”, com trabalho
voluntário, mas seu bom exemplo encontra um número
reduzido de seguidores. Não há nem mesmo legislação
que responsabilize as instituições de ensino. Num círculo vicioso, a impunidade estimula mais violência.
O ingresso na universidade deveria ser marcado
pela confraternização, por atividades que incentivassem
o entrosamento entre os veteranos e seus novos colegas. O que vemos, entretanto, é um triste espetáculo,
com alunos sendo forçados a ingerir bebida alcoólica
e a praticar atos degradantes, além de correrem risco de vida, por causa de trotes que mais parecem ter
sido concebidos por mentes de psicopatas sádicos. É
algo que precisa acabar, e logo, pois a lista de vítimas
será cada vez mais extensa, se práticas como essas
não forem reprimidas e, quando ocorrerem, punidas
com o máximo rigor.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta sessão
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de 20 de março que foi iniciada às 9 horas. Por aqui
passaram para debater os temas mais importantes do
Brasil os Senadores Pedro Simon, Cristovam Buarque,
Lúcia Vânia, Tião Viana, Mozarildo Cavalcanti, Geraldo
Mesquita Júnior, Serys Slhessarenko, Adelmir Santana,
Heráclito Fortes e Mão Santa.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta
sessão de sexta-feira, 20 de março, do Senado da
República.
Esta sessão foi coordenada pelos nossos assessores técnicos, os eﬁcientes funcionários públicos Dr.
José Roberto e Dr. João Pedro, e demais servidores.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 48
minutos.)
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Ata da 32ª Sessão Não Deliberativa,
em 23 de março de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência da Sra. Serys Slhessarenko,
e dos Srs. Mão Santa, Papaléo Paes e Valdir Raupp

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 10
minutos e encerra-se às 18 horas e 10 minutos)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:

Of. nº 327/2009/SGM/P
Brasília, 17 de março de 2009

Assunto: Recurso do Senado Federal
Senhor Presidente,
Reporto-me ao Recurso nº 238, de 2009, de autoria do Senado Federal, que recorre contra decisão
que determinou a prejudicialidade do PL 4.360/08,
que “Acrescenta § 2º ao art. 39 da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, para permitir a ﬁxação de preço diferenciado na venda de bens ou na prestação de
serviços pagos com cartão de crédito em relação ao
preço à vista.”
2. Informo a Vossa Excelência que não
será possível dar tramitação à mencionada
proposição em razão da falta de amparo regimental.

3. A propósito, a matéria não é nova. Em
Questão de Ordem nº 724/02, o então presidente da Câmara dos Deputados assim decidiu:
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr Presidente,
apresento questão de ordem a V.Exa. sobre a
prejudicialidade, de acordo com o que prevê
o art. 163 do Regimento Interno, que fala dos
conceitos de prejudicialidade, matéria semelhante e matéria radicalmente oposta. A declaração de prejudicialidade é feita perante
a Câmara ou Comissão, sendo o despacho
publicado no Diário do Congresso Nacional,
e qualquer autor pelo disposto no Regimento
e na Constituição, tem o direito de interpor recurso. Qualquer que seja a decisão da Mesa,
o autor recorre. Trata-se de direito constitucional e regimental, previsto no art. 137, § 2º,
do Regimento Interno. A dúvida que assalta
este Parlamentar, considerando o despacho
de V.Exa. – e falo na hipótese já decidida – de
prejudicialidade em relação à matéria que vem
do Senado, é quem poderá recorrer da decisão de V.Exa? Como a matéria é originária do
Senado, não poderá ser um Deputado. Será
o Presidente do Senado? Mas o Presidente
do Senado não pode recorrer da decisão da
Presidência. Como não existe declaração de
prejudicialidade sem direito a recurso, apresento e divido a seguinte dúvida com V.Exa:
pelo Regimento e pela Constituição, quem
terá a prerrogativa de recorrer da decisão de
V.Exa. em relação a minha questão de ordem
já formulada quando a matéria chegar e V.Exa.
declarar a sua prejudicialidade?
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) –
Respondo à questão de ordem apresentada
por V.Exa., com muita tranqüilidade. Esta Casa
é autônoma e assim deve ser mantida. Quando
V.Exa. argúi a quem caberia o recurso, por se
tratar da prejudicialidade de matéria vinda de
outra Casa, respondo que não compete a ninguém tal recurso. Farei uma analogia e V.Exa.,
como conhecedor do Regimento, concordará com ela. A valer a ponderação de V.Exa.,
jamais esta Presidência poderia considerar
prejudicada matéria que tramitasse apensada
no Senado da República no momento em que
outra matéria, do mesmo teor, fosse aprovada na Casa. Corriqueiramente, tal fato ocorre.
No momento em que determinada matéria é
aprovada na Casa, se outra de mesmo teor tramitar apensada no Senado, será considerada
prejudicada. Não cabe recurso. O recurso só
cabe ao autor dentro da Casa. Da mesma forma, Deputado José Genoíno, não poderemos
considerar recurso do Poder Executivo matéria
que, eventualmente, for declarada prejudicada
por deliberação soberana desta Casa. Dessa
forma, no caso extremo, se a decisão majoritária do Plenário for pela prejudicialidade e pela
inconstitucionalidade da matéria, obviamente,
não caberá recurso. Senão, estaríamos obrigados a fazer o mesmo com outros projetos
de lei que aqui tramitam.
4. Nesse sentido, comunico-lhe que determinei o encaminhamento da proposição ao
arquivo nos termos regimentais.
Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será juntado ao processado do Projeto de
Lei do Senado nº 213, de 2007.
Será feita a comunicação ao autor.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 17,
de 2009 (nº 66/2009, na origem), de 13 do corrente,
do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando,
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nos termos do art. 41 da Resolução nº 43, de 2001,
do Senado Federal, o relatório com as características das operações de crédito analisadas no âmbito
daquela Pasta, no mês de fevereiro de 2009, a tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos
Estados e do Distrito Federal e a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida
dos Municípios.
O Sr. Ministro esclarece, ainda, que os dados
relativos às dívidas consolidadas foram extraídos dos
Relatórios de Gestão Fiscal elaborados pelas unidades da Federação, em cumprimento ao art. 54 da Lei
Complementar nº 101, de 2000.
O expediente vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que, tendo em vista já terem sido instruídos pela Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul,
os Projetos de Decreto Legislativo nºs 64 e 72, de
2009, vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 5, de
2009 (nº 9/2009, na origem), do Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
encaminhando expediente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro,
em que oferece denúncia contra a Portaria Conjunta
nº 1, de 2008, do Poder Judiciário do Estado do Rio
de Janeiro, Comarca de Angra dos Reis.
A matéria vai à Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, nos termos do art. 409 do
Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, projetos recebidos da
Câmara dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, ofícios que passo a
ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 04/09 – Presidência/CCJ
Brasília, 11 de março de 2009
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data,
esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela
aprovação, com a Emenda nº 1-CDH-CCJ, do Projeto de
Lei do Senado nº 213, de 2005, que “Acrescenta artigo à
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências, para criminalizar a omissão de funcionários
de laboratórios fotográﬁcos que tomam conhecimento
de fotos pornográﬁcas envolvendo criança ou adolescente”, de autoria do Senador Sérgio Zambiasi.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente,– Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 06/09 – Presidência/CCJ
Brasília, 11 de março de 2009
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação, com as Emendas nº 1 – CCJ a 3
– CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 372, de 2008,
que “Altera o art. 2º da Lei nº 8.878, de 11 de maio de
1994, que dispõe sobre a concessão de anistia nas
condições que menciona, de forma a excluir a estipulação de prazo para a formulação do requerimento a
que o dispositivo se refere e dá outras providências”,
de autoria do Senador Lobão Filho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

MARÇO 2009
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Com referência aos expedientes lidos, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que os Projetos de Lei do Senado nºs 213, de 2005, e
372, de 2008, sejam apreciados pelo Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Foram lidos anteriormente os Pareceres
nºs 72 e 73, de 2009, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre as seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 2007 (nº
2.181/2007, na Casa de origem, do Deputado
Clodovil Hernandes), que altera o art. 57 da Lei
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para autorizar o enteado ou a enteada a adotar o nome
de família do padrasto ou da madrasta; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 2008 (nº
2.181/2007, na Casa de origem, do Deputado
Rogério Lisboa), que dá nova redação aos arts.
982 e 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, que institui o Código de Processo Civil
(participação do defensor público na lavratura de
escrituras públicas).
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.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Encerrou-se na última sexta-feira o
prazo para apresentação de emendas às seguintes
matérias:
– Projeto de Resolução nº 1, de 2004-CN, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que institui o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho de Jornalismo; e
– Projeto de Resolução do Senado nº 41, de 2004,
de autoria do Senador Antônio Carlos Magalhães,
que institui o Prêmio Jornalista Roberto Marinho
de mérito jornalístico.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 47,
de 2009 (nº 178/2009, na origem), pela qual o Presidente da República encaminha, nos termos do § 4º do art.
71 da Lei nº 11.768, de 2008, o relatório contendo os
novos limites de empenho e movimentação ﬁnanceira
que caberão a esta Casa, os respectivos parâmetros e
memória de cálculo das receitas e despesas.
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A matéria vai à Primeira-Secretaria do Senado
Federal e, em cópia, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu os seguintes
Avisos, do Tribunal de Contas da União:
– Nº 18, de 2009 (nº 247/2009, na origem), encaminhando cópia de Acórdão proferido nos autos do
processo nº TC 018.233/2006-1, bem como do
Relatório e voto que o fundamentaram, referente ao reexame do Acórdão nº 1.989/2006, que
trata de convênio celebrado entre o Ministério
da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde
do Piauí; e
– Nº 19, de 2009 (nº 330/2009, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 463/2009, proferido
nos autos do processo nº TC 020.132/2005-8,
bem como do Relatório e voto que o fundamentaram, referente a consulta do Tribunal Superior
do Trabalho sobre a aplicabilidade do art. 37, XI,
da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda nº 41/2003, em face dos termos do art.
3º da Lei nº 10.887, de 2004.
As matérias vão à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 0053/09 – GSGMJ
Brasília, 20 de março de 2009
Senhor Presidente,
Como Membro da Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul, encaminho-lhe relatório de
viagem, referente à Sessão Extraordinária do Parlamento do Mercosul, realizada no dia 9 e 10 de fevereiro
de 2009, na cidade de Montevidéu, Uruguai.
Atenciosamente, – Senador Geraldo Mesquita
Júnior, PMDB-AC,
RELATÓRIO DE VIAGEM
Sessão Preparatória do Parlamento do Mercosul
Montevidéu, 9 e 10 fevereiro de 2009
Realizou-se, em 9 e 10 de fevereiro de 2009, a
Sessão Preparatória do Parlamento do Mercosul, em
Montevidéu, República Oriental do Uruguai.
A delegação brasileira foi composta pelos seguintes parlamentares: Senadores Romeu Tuma, Mansa
Serrano, Geraldo Mesquita, Pedro Simon. Deputados:
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Dr. Rosinha, Germano Bonow, José Paulo Tóffano, Waldir Colatto, George Hilton, Vieira da Cunha, Geraldo
Thadeu e Iris Araújo.
Primeiro dia: 9 de fevereiro, segunda-feira.
As atividades tiveram início na manhã de segundafeira, ás 10 horas, com uma reunião da Mesa Diretora.
Na ocasião, o Presidente Dr. Rosinha apresentou detalhado relatório sobre a missão, coordenada por ele, de
observação eleitoral, do Parlamento do Mercosul e da
Comissão de Representantes Permanentes do Mercosul. A missão teve por ﬁnalidade observar o processo
de votação relativo ao referendum realizado na Bolívia,
em 23 de janeiro último. Foi ﬁrmado, na ocasião, um
convênio entre o Mercosul e a Corte Nacional Eleitoral
da Bolívia, que determinou como seria feito o trabalho
de observação eleitoral, com distribuição de locais para
observação, etc. A missão do Mercosul apresentou várias sugestões de ações e mecanismos para melhorar
o funcionamento do processo eleitoral na Bolívia.
Além do tema das eleições na Bolívia, foram tratados outros assuntos.
A reunião encerrou-se às 15:00 horas.
As 17:40 horas teve início, no salão de reuniões
do Hotel NH Columbia, reunião com o Embaixador
Régis Arslanian, chefe da Delegação do Brasil junto à ALADI e ao Mercosul. O Embaixador relatou o
andamento das negociações em curso, entre Brasil
e Paraguai, sobre Itaipu, bem como a situação atual
das relações bilaterais entre ambos os países e sua
repercussão no Mercosul.
Uma das reivindicações do Paraguai é de que o
fator de multiplicação que calcula o valor da energia
de Itaipu cedida ao Paraguai para 5 para 30 a 40 pontos. O Brasil ofereceu um aumento para 10 pontos, ou
seja o dobro do que o Paraguai obtém hoje. O Paraguai
propôs também poder dispor do excedente da parte
de energia que lhe toca para venda a outros países, o
que implicaria revisar o Tratado de Itaipu.
O Brasil também ofereceu um fundo bilateral (a
fundo perdido) para obras de infra-estrutura no Paraguai
e ainda uma linha de ﬁnanciamento para a transmissão elétrica entre Itaipu e Assunção, com recursos do
BNDES, no valor estimado de USD 500 milhões.
Na opinião do embaixador, ao trazer o assunto para o Parlamento do Mercosul, o Paraguai tenta
multilateralizá-lo e, dessa forma, exercer pressão sobre o Brasil.
Numa clara demonstração do impacto negativo
do tensionamento das relações bilaterais Brasil/Paraguai no Mercosul, a eliminação da dupla cobrança da
TEC e a conclusão do Código Aduaneiro, vitais para
o bloco, não foram possíveis porque o Paraguai não
as aceitou. A proposta do Brasil era que a dupla co-
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brança não fosse feita para produtos com TEC até 6%
e seriam dados 30 milhões de dólares a serem distribuídos entre os países de acordo com os respectivos
déﬁcits comerciais no Mercosul.
Os paraguaios, no entanto, resistem a renunciar à dupla cobrança e não desejam aportes feitos
pelos demais governos. Querem criar uma instituição
supranacional para fazer a redistribuição da receita
aduaneira. FOCEM: o Presidente Lula propôs ao Congresso dobrar o aporte brasileiro, que hoje é de USD
70.000.000,00, sendo que desta contraparte brasileira,
para 2009, apenas USD 21.000.000,00 foram autorizados no orçamento.
A reunião encerrou-se às 19:00 horas.
Às 20:30 horas foi oferecido um jantar na residência do Embaixador Régis Arslanian à Representação
Brasileira no Parlamento do Mercosul, com a presença
da Delegação Parlamentar Paraguaia, do Delegado
Permanente do Paraguai junto à ALADI e ao Mercosul,
Embaixador Emílio Giménez e do Coordenador Nacional do Mercosul no Governo paraguaio, Embaixador
Oscar Rodríguez Sampuzano.
Segundo dia: 10 de fevereiro, terça-feira.
As 9:30 horas teve início no Hotel N.H. Columbia,
a reunião da Representação Brasileira destinada a tomar decisões quanto à conformação das comissões do
Parlamento, bem como para deﬁnir a Vice-Presidência
brasileira no Parlamento e as autoridades da Representação. A reunião encerrou-se às 10:20 horas.
Em seguida foram realizadas, no Edifício Mercosul, reuniões das seguintes comissões do Parlamento:
Educação, Direitos Humanos, Assuntos Internos, Meio
Ambiente e o Grupo de Representantes do Parlamento no Eurolat.
Às 15:30 horas, teve início a sessão preparatória do Parlamento do Mercosul para o sub-período
2009-2011. Foi presidida pelo Senador brasileiro Pedro
Simon, tendo sido eleito presidente o Parlamentar Ignacio Mendoza Unzain, do Paraguai. Foram eleitos os
seguintes Vice-Presidentes: pela Argentina, Mariano
Federico West; pelo Brasil, Dr. Rosinha; e pelo Uruguai,
Juan Dominguez.
Em seguida, reuniu-se a Mesa Diretora para determinar a composição das comissões.
As atividades foram encerradas às 17 horas.
Os Servidores da Representação Brasileira designados para acompanhar os trabalhos parlamentares
da IV Sessão Extraordinária do Parlamento do Mercosul desempenharam as atividades de apoio solicitadas pelos parlamentares, no decorrer do encontro
em apreço.
Era o que nos cabia relatar. – Marcelo Bormann
Zero.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O ofício que acaba de ser lido será juntado ao processado do Requerimento nº 34, de 2009
e vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 331/2009/SGM/P
Brasília, 20 de março de 2009
Assunto: Retiﬁcação do ofício SGM/P 266/2009 que
encaminha a relação dos Deputados indicados para
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Senhor Presidente,
Em aditamento ao ofício SGM/P 266/2009, que
encaminha a Vossa Excelência a relação dos Deputados para o preenchimento das vagas na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
venho retiﬁcar o nome do Deputado Zé Geraldo (PT)
para Zé Gerardo (PMDB), conforme ofício nº 167/2009
da Liderança do Bloco PMDB, PTB, PSC, PTC, (cópia anexo).
Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.
OF/GAB/I/Nº167
Brasília, 11 de março de 2009
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência relação dos nomes dos Deputados do Bloco PMDB, PTB, PSC, PTC,
que integrarão a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
TITULARES
SUPLENTES
Antônio Andrade
Eunício Oliveira
Darcisio Perondi
Pedro Chaves
Geraldo Resende
Ratinho Júnior – PSC
Pedro Novais
Vital do Rêgo Filho
Rose de Freitas
Zé Gerardo
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência designa o Deputado Zé
Gerardo, como titular, para integrar a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, de conformidade com o expediente que acaba de ser lido.
Será feita a devida comunicação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O projeto que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão competente.
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Sobre a mesa, projetos de lei do Congresso Nacional que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os projetos lidos vão à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação dos Projetos:
Leitura: 23-3-2008
Até 28/3 publicação e distribuição de avulsos;
Até 5/4 prazo ﬁnal para apresentação de emendas;
Até 10/4 publicação e distribuição de avulsos das
emendas; e
Até 25/4 encaminhamento do parecer ﬁnal à Mesa do
Congresso Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Srª Presidente Serys, solicito a V. Exª a minha inscrição para
uma breve comunicação, no tempo oportuno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O senhor está inscrito.
O primeiro, pela inscrição, é o Senador Geraldo
Mesquita e, logo após, para uma comunicação inadiável, o Senador Tião Viana.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Serys, Srs. Senadores, venho à tribuna, na tarde de hoje, para parabenizar o meu partido, o PMDB, Senador Paim, que, no
dia de amanhã, comemora 43 anos de fundação, uma
longa e grande história.
Fui convidado pelo meu caríssimo amigo, o Deputado Chagas Romão, Presidente do Diretório Municipal
de Rio Branco, para um café da manhã, amanhã, em
Rio Branco, numa festinha muito justa em homenagem
a todos aqueles que militam e militaram nesse grande
partido, desde a sua fundação; mas, infelizmente, não
vou poder estar presente. Tenho um compromisso em
São Paulo, para onde estou indo ainda hoje, no ﬁnal
da tarde. Lastimavelmente, é daqueles compromissos
que a gente não tem como cancelar nem adiar, Senador Paim, porque ele, na marcação da agenda, já
gera obrigações e consequências, e eu não consegui
me desvencilhar. Mas não poderia deixar, primeiro, de
agradecer o convite do Deputado Chagas Romão para
essa pequena solenidade interna dos membros, dos
ﬁliados, dos parlamentares e prefeitos do PMDB, na
capital do meu Estado, quando, ali, festejarão os 43
anos de fundação desse partido.
O PMDB, oﬁcialmente, teve sua fundação em
24 de março de 1966, com registro na Justiça Eleitoral, mas, na verdade, o MDB, a que o Senador Pedro
Simon tanto se refere, constituiu-se informalmente
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em 4 de dezembro de 1965, como oposição à então
Arena. Só após algum período é que se transformou
no PMDB – exigência da ditadura para que as organizações partidárias tivessem o P de partido, coisa...
Enﬁm, passado.
Naquela época, Senador Paim, meu pai era Deputado Federal, morava em Brasília e eu vivia aqui
com ele, com a minha família, minha mãe e meus
irmãos. Já nessa época, participando do movimento
estudantil, pude acompanhar o surgimento do PMDB,
o surgimento da luta contra a ditadura.
Lembro de uma ﬁgura extraordinária – morava,
inclusive, no prédio em que nós residíamos, onde meu
pai mora até hoje, no bloco E da 105 Sul –, Martins
Rodrigues, Deputado do PMDB do Ceará. Valente, ele
participava das passeatas conosco aqui em Brasília.
Eu quero, inclusive, homenagear aquelas ﬁguras emblemáticas, parlamentares que participaram daquele
momento de grande resistência, quero homenagear
a todos na ﬁgura do Deputado Martins Rodrigues. Ele
assumia a linha de frente das passeatas conosco, na
W3, por aí afora, aqui em Brasília, num momento de
extraordinária riqueza ideológica, política do nosso
País, ao lado daquele momento de grande tristeza, de
grande comoção nacional, com o recrudescimento de
um regime que se tornou violento, cruel.
E o PMDB fez parte disso tudo, Senador Paim. O
PMDB é sempre lembrado como o partido que acolheu
a grande maioria dos democratas que queriam reagir,
que queriam resistir àquele regime que se instalou no
nosso País; e, depois, deu origem a tantos outros, a
tantas outras organizações partidárias.
É uma história de luta. O partido, hoje, é alvo de
uma campanha pesada. O partido, hoje, me parece
que perdeu o rumo das grandes bandeiras, a verdade
é essa. O PMDB precisa sentar-se, conversar, discutir
internamente, sinalizar para a população brasileira, que
tanto quer bem ao PMDB, que tanto vota no PMDB,
quais são as novas bandeiras, quais são os novos horizontes. Isso se faz necessário. O PMDB precisa se
inserir nessa discussão de candidatura à Presidência
da República, por que não? Por que não? Precisa, é
um grande partido.
Eu não consigo imaginar, Senador Paulo Paim, o
PMDB, um partido grande como é, sem visar ao poder.
Poder para quê? Poder para realizar, para transformar,
para fazer; poder para assumir a primeira responsabilidade neste País e deixar de cumprir papéis coadjuvantes, como vem cumprindo até hoje, ao longo dos
tempos – e nos últimos tempos, principalmente.
Enﬁm, o momento é de festa, Senador Mão Santa.
Tive notícia da sua presença, ontem, em Porto Alegre,
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por ocasião do aniversário do nosso querido Paulo Paim.
Espero que V. Exª tenha me representado por lá.
Eu falava aqui, agora, Senador Mão Santa, dos 43
anos que o nosso partido completa na data de amanhã.
V. Exª é um entusiasta, um peemedebista de carteirinha. Sei das suas angústias, sei da sua abnegação a
esse grande partido, sei da sua devoção, e é com V.
Exª que partilho, também, das minhas preocupações,
das minhas angústias, aqui, nesta Casa, com relação
ao nosso partido, ao partido ao qual somos ﬁliados.
Senador Paim, concedo, com muito prazer, um
aparte a V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Mesquita Júnior, pelo que entendo, V. Exª tem, ainda,
13 minutos, por isso estou fazendo um aparte. A sessão
iniciou-se às 14 horas e, na segunda, são 20 minutos.
Então, só estou medindo a minha fala já. Primeiro, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento lembrando os
43 anos – eu preﬁro usar a palavra MDB – do velho
MDB de guerra, que cumpriu um papel fundamental
no combate à ditadura. Nós votávamos no MDB. Só
tínhamos dois partidos: Arena e MDB. Lembro-me de
tantas ﬁguras, e só não vou citar algumas aqui porque
seria até deslealdade com tantos guerreiros e guerreiras que combateram naquele período, que estiveram
conosco em caminhadas, em passeatas. Lembro a
oportunidade em que Lilian Celiberti e Universindo Diaz
foram raptados. Eu fui, com uma delegação – estavam
lá parlamentares do PMDB –, ao Estado vizinho na
busca de encontrá-los. Lembro-me de cada momento
da história em que o MDB reunia, como V. Exª coloca
muito bem, todos os progressistas. Todos aqueles que
amavam a liberdade, a igualdade, a justiça estavam ali.
Claro que eu tenho um carinho com a história – olho
o passado e vejo o presente – e gostaria muito que o
velho MDB de guerra fosse o mesmo partido de hoje!
Claro que nós temos ﬁguras ilustres no MDB, como
os senhores, como V. Exª, Senador Mão Santa, que
esteve lá – como V. Exª lembrou –, na atividade, surpreendendo a todos! Ninguém imaginava que o Senador Mão Santa sairia do Piauí para ir ao aniversário do
Senador Paim em Porto Alegre. Ele chegou lá, usou a
palavra – ele e o Senador Zambiasi –, falou em nome
do MDB e PMDB. O Senador Zambiasi falou pelo PTB.
Falaram, ao mesmo tempo, em nome do Senado. Foi
uma festa suprapartidária, intersindical. Estavam ali
todas as correntes políticas e sindicais do nosso País.
Fizemos uma grande homenagem ao César Passarinho, um cantor nativista, negro, campeão de todas as
califórnias do nosso Estado. E, ali, lembramos a caminhada de todos nós. Por que eu vou encerrar com esta
frase? Porque eu falava dos 59 anos, com o título do
meu pronunciamento “Minha Vida, Nossas Lutas”, e
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terminamos cantando a música do Geraldo Vandré “Pra
não dizer que não falei de ﬂores”, que lembra muito a
resistência à ditadura e era a música símbolo, se não
me engano, do próprio MDB na época. Meus cumprimentos a V. Exª! É uma alegria estar aqui lembrando
os 43 anos do, hoje, PMDB. Um abraço!
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Muito obrigado, Senador Paim. É com alegria
que recebo o seu aparte, também aniversariante.
Concedo ao Senador Mão Santa um aparte.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Geraldo
Mesquita, é com grande satisfação que participo do
pronunciamento de V. Exª, que traz à Casa mais um
aniversário do PMDB, que, desses partidos de hoje, vamos dizer, é o que tem maior idade. Depois do período
da ditadura militar, ele persiste e tudo. Mas quis Deus,
como o Paim já disse, que eu fosse ao Rio Grande do
Sul! Realmente, é muito feliz um político como o Paim,
que consegue que o povo vá abraçá-lo no dia do seu
aniversário. E do povo há os agradecidos que têm esperança, centenas e milhares de velhinhos aposentados
na esperança de conquistar aquilo que o Paim lidera,
o resgate do salário dos aposentados. Suprapartidário. Eu saí abraçado com o Ministro Tarso Genro. Todo
mundo sabe a nossa posição, mas o que nos unia era
a grande causa que o Paim tem defendido. Quer dizer,
o aniversário deixou de ser dele, da família, de Porto
Alegre, de Canoas, de Caxias, do Rio Grande do Sul,
passou a ser do Brasil todo. Nós estávamos lá. E eu
fui abraçado por muitos nordestinos que lá estavam.
Mas quis Deus... As Tiradas do Dr. Brizola é um livro
que eu comprei no aeroporto. Como sempre, me cativa
a história dos líderes gaúchos – isso eu já ressaltei –,
mas é oportuno para o pronunciamento de V. Exª este
trecho: Viajando de Nova Iorque para Lisboa, ainda no
exílio, Brizola, em conversa com dois trabalhistas que
sonham em ressuscitar o velho PTB, não consegue
escapar de mais uma métáfora. Comparando um partido político a uma estrada, receita: “Primeiro, abre-se
uma picada. Depois, vêm os sinalizadores. Mais tarde,
chega a turma da terraplenagem. Em seguida, coloca-se o asfalto. Só então chega o pessoal que usa a
estrada”. Então, chegou aí no PMDB um pessoal que
está usando essa estrada, construída com muita luta,
com muita galhardia, com muito sacrifício. E por essa
estrada construída está um bocado de aproveitadores,
trocando a grandeza e a história do partido, que é do
povo, que é Ulysses, que receitou e está encantado
no fundo do mar: “Ouça a voz rouca das ruas”. Quer
dizer, o partido é quem está na rua, é o povo, é para
ouvi-los. E eles, não. Eles ouvem só os seus interesses
pessoais. E trocam a grandeza, a história do partido,
que é do povo, e a democracia por cargo, por barga-
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nhas que nos envergonham. Mas homens como V. Exª
me fazem ainda persistir no PMDB. E eu tenho essa
esperança. A maior estupidez é perder a esperança.
Eu tenho essa esperança. O partido tem que ser isto,
buscar o poder, e não como o nosso maior líder da
ética disse: “Estão dizendo que o PMDB é uma noiva. Estão oferecendo. É a noiva procurada”. Aí, Pedro
Simon, que simboliza a sinceridade, disse: “É, mas
essa noiva está muito sem-vergonha”. Ela está vendo que, se o José Serra continuar nesse patamar de
preferência popular, ela vai para a cama com o José
Serra, e, se o Luiz Inácio conseguir botar essa mulher
candidata lá no patamar, ela vai se agarrar com ela.
Então, o PMDB não pode ser isso. Inclusive há o Presidente do nosso partido. Ele não é o Presidente, não
cresceu, não conquistamos aqui? Foi isso que nos fez
lutar. Essa grandeza? O Presidente do Partido é um
grande candidato, o Pedro Simon, vários Governadores
do PMDB, vários Senadores, nós não podemos aceitar
esse PMDB como uma noiva sem-vergonha, como o
Pedro Simon tão bem descreveu.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Muito obrigado, Senador Mão Santa. Seu aparte
enriquece o meu discurso com informações sobre fatos
que V. Exª vivenciou. Eu lhe agradeço o aparte.
Senador Papaléo, concedo-lhe, com muito prazer, um aparte.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador Geraldo Mesquita, V. Exª lembra muito bem o aniversário
do PMDB, que será comemorado. Quando falamos em
PMDB, nós nos lembramos das lutas pela democracia que o então MDB travou, sendo o grande pontade-lança da nossa democracia. Depois do PMDB, do
então MDB, surgiram outros partidos que passaram
a compor e a reforçar essa luta. Graças a Deus, graças ao PMDB e a outros partidos que não estavam
ainda consignados na legalidade, graças a lideranças
políticas, temos hoje um processo democrático em
pleno andamento. Quero parabenizar V. Exª. Já fui do
PMDB, já passei pelo PMDB e, infelizmente, não tive
a convivência necessária para sentir no sangue o valor
do PMDB – foram questões locais no meu Estado –,
mas passei com muita satisfação, e não nego. Então,
quero parabenizar o PMDB e dizer que realmente é
um partido forte, um partido que tem, na estrutura do
Legislativo brasileiro, uma força muito grande, tanto
no Congresso Nacional quanto nos Estados e nos
Municípios. Por isso, é um partido forte. Não o vejo
como uma noiva sem-vergonha, absolutamente. Noiva sem-vergonha é aquela que vai atrás daquilo que
a agrada mais, que tem mais vantagens. Não. Eu vejo
a postura do PMDB como a de um partido que ﬁca
sempre dentro de uma coerência de apoiar as boas
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ações dos bons governos. Então, se hoje o PMDB tem
uma análise do Governo Lula como um governo que
realmente é sério e responsável, ele está lá, apoiando
o Governo Lula. Então, não sou absolutamente deﬁnidor do PMDB como sendo essa noiva sem-vergonha.
Absolutamente! É uma noiva ou é um – vamos dizer
– grande líder que acompanha outros grandes líderes,
permitindo a governabilidade do País. V. Exª está de
parabéns por lembrar essa data importante; e está de
parabéns também o PMDB, que, como todo e qualquer
partido, tem as suas desavenças, mas deságua num
só, que é PMDB. Muito obrigado.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Muito obrigado, Senador Papaléo.
A questão da noiva que o Senador Mão Santa coloca é um embaraço que terá que ser superado a partir
de agora, Senador Mão Santa. Tudo bem! O PMDB faz
parte do atual Governo, mas o PMDB tem que aspirar
ao governo. Como um grande partido, não pode abrir
mão dessa perspectiva. O PMDB tem que aspirar ao
governo, sob pena de o povo brasileiro retirar-lhe o
apoio que lhe empresta hoje. O PMDB é o maior partido do País, é o maior partido em número de votos, em
número de bancadas estaduais e federais, número de
prefeitos. Agora, se o PMDB continuar sinalizando para
o povo brasileiro que abdica do poder, o povo brasileiro vai lhe puxar o tapete; o povo brasileiro vai fazer as
suas escolhas, e talvez o PMDB, num certo sentido,
venha a diminuir toda esta bagagem que hoje reúne,
de votos, de consideração, de prestígio, ofertados pelo
povo brasileiro. O PMDB precisa discutir seriamente a
possibilidade de ter candidato à Presidência da República. No meu Estado, o PMDB já discute a possibilidade
de ter candidato forte ao Governo do Estado. Creio que
nos demais Estados essa é uma tendência também,
Senador Paim. A maneira de agradecermos ao povo
brasileiro, ao povo acreano o prestígio, a consideração
que tem devotado e dedicado ao PMDB é mostrando
que o partido sabe aonde quer chegar, mostrando que
pode e sabe assumir responsabilidades maiores do
que as que atualmente exercita.
Eu antecipei as congratulações pelos 43 anos do
PMDB, porque amanhã não vou estar aqui, Senador
Paim, e não poderia deixar passar em branco essa
data importante, festiva, do meu partido, mas também
política. Quero, mais uma vez, agradecer a gentileza
do convite do Deputado Chagas Romão, Presidente
do Diretório Municipal do meu partido, em Rio Branco,
que, junto com a Deputada Antonia Sales, promove
amanhã um café da manhã, uma festinha, internamente, no PMDB, com a presença de ﬁliados, de simpatizantes, de parlamentares. Gostaria imensamente de
estar lá amanhã. Não vou poder estar. Lamento, mas
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deixo aqui as minhas felicitações àquelas acreanas,
àqueles acreanos que têm feito da bandeira do PMDB
uma bandeira de causa, de luta, de justiça; uma bandeira política por melhores momentos, por melhores
dias para o povo acreano.
Eu conheço, a perder de conta, gente dentro do
PMDB, na minha terra, que aspira a que esse partido – também por sua vez, agradecendo, como se diz,
todo esse prestígio, toda essa consideração que tem
do povo brasileiro, do povo acreano – sinalize para
uma candidatura à Presidência da República, e, no
meu Estado, sinalize para uma candidatura forte ao
Governo do Estado.
Meus parabéns ao PMDB!
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra, para uma comunicação
inadiável, o Senador Tião Viana.
Logo após, como orador inscrito, o Senador Papaléo Paes.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador) – Srª
Presidente Senadora Serys Slhessarenko, Srªs e Srs.
Senadores, serei muito objetivo no assunto que trago
à Casa. Por enquanto é uma busca de esclarecimento, absolutamente normal no dia-a-dia da política, das
relações partidárias, das relações que se estabelecem
no Senado.
Primeiramente, vou me reportar à chamada reunião que houve na semana passada, um jantar, envolvendo alguns Senadores: Senador Aloizio Mercadante,
Senadora Ideli Salvatti, Ministro José Múcio, Senador
Gim Argello, Senador Renan Calheiros e Senador
Romero Jucá, reportando-se a um suposto acordo
para que se esfriasse e se parasse qualquer confronto político de partidos antagônicos, que seriam o PT
e o PMDB aqui.
Quero deixar claro que aquela reunião não contou
com a minha autorização. Tudo o que se tratou lá não
teve o meu envolvimento. Portanto, estou distante dela,
do que se tratou nela, do que se decidiu nela. A minha
posição é clara, a minha responsabilidade seguramente é a mesma do Senador José Sarney, Presidente da
Casa: não desrespeitarmos o Poder Legislativo, não
tratarmos o Poder legislativo como um Poder que deva
ser desmoralizado e que afete a condição de Poder,
pilar fundamental do Estado democrático brasileiro.
Tenho a mais absoluta consideração pelo Poder
Legislativo, com os valores que a democracia pressupõe, entre eles o de ter um Poder Legislativo com
credibilidade. E sei que esta é a conduta também do
Presidente da Casa, Senador José Sarney. Então, não
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venham querer fazer um acordo a minha revelia e seguramente à revelia do Presidente desta Casa.
A minha responsabilidade no trato de todo e qualquer assunto que envolva o Senado Federal é faze-lo
à luz do dia, olhando no olho das pessoas, frente a
frente com todas as pessoas, e assim o farei. Sei que
o Presidente da Casa também o fará. Então, quero
dizer que desautorizo tal encontro que, parece-me,
serviu muito mais para disseminar intrigas, fofocas e
insinuações a respeito das pessoas. Não contem comigo para essa prática!
Outro item, minha Presidenta. A revista Época
faz insinuações fortes atribuindo, por ocasião do tal
encontro ainda, ao Senador Renan Calheiros considerações a meu respeito, dizendo: “O Senador Tião Viana
não tem autoridade moral para discutir ética comigo
ou com qualquer outro colega”.
Gostaria de esclarecer que não acredito, primeiramente, que tal aﬁrmação seja de autoria do Senador Renan Calheiros; entretanto, diante de ele não ter
esclarecido o fato comigo nem tornado pública a sua
impressão do ocorrido, aguardarei que o Senador Renan Calheiros elucide esse fato, porque não consigo
imaginar que possa sair da parte dele insinuações a
esse respeito. O Senador Aloizio Mercadante já me disse que não houve tal aﬁrmação durante a tal reunião.
Então, aguardarei a manifestação do Senador Renan
Calheiros a respeito deste assunto.
Quero dizer que discuto todo e qualquer assunto da vida brasileira com todo e qualquer Senador da
República no mais absoluto respeito e elevada consideração. Agora, não aceito que se usem argumentos
de inferir juízo de valor sobre a dignidade de ninguém
pelas costas ou por recados. Então, por essa razão,
antes de fazer qualquer juízo de valor sobre a suposta
reunião no que diz respeito a mim, aguardarei a manifestação do Senador Renan Calheiros.
Era o que tinha a dizer a bem do respeito interpessoal e das relações políticas responsáveis e corretas que se deve ter nesta Casa.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko –
Bloco/PT – MT) – Com a palavra o Senador Papaléo
Paes.
Eu gostaria de dizer, em meio minuto, até porque
estou na Presidência, Senador Tião Viana, que a sua
dignidade condiz com as palavras que o senhor acaba
de dizer: curtas, extremamente corretas e condizentes
com a sua dignidade.
Com a palavra, o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Senadora Serys Slhessarenko, Srªs Senadoras
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que estão nos ouvindo, Srs. Senadores aqui presentes
ou que estejam nos ouvindo, antecipadamente ao meu
pronunciamento, quero aqui registrar a minha solidariedade, sobre qualquer ponto, ao Senador Tião Viana.
Independentemente de qualquer assunto, sempre serei
solidário ao Senador Tião Viana, porque tenho conhecimento do seu caráter, da sua personalidade, da sua
conduta, da sua postura, e isso me faz respeitá-lo.
Eu sempre digo, Senador Tião, que nós médicos,
embora isso não seja especialidade de médico – que
já temos uma boa base familiar, quando começamos
a exercer a nossa proﬁssão, só fazemos puriﬁcar essa
base familiar porque convivemos com doentes. Conviver
com doentes é conviver com pessoas necessitadas, e
conviver com pessoas necessitadas passa a nos fazer
respeitar cada vez mais o ser humano.
Então, a minha solidariedade a V. Exª, independentemente de questão política ou pessoal. V. Exª sabe
muito bem disso.
Mas quero, Srª Presidente, fazer o registro, desta tribuna, de um acontecimento que foi muito importante em meu Estado. Trata-se da presença do Exmº
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Gilmar Mendes, que compareceu ao nosso Estado
juntamente com o Exmº Sr. Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Ari Pargendler, e o
Exmº Sr. Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, Desembargador Jirair Meguerian, que foram
condecorados na Assembléia Legislativa do Estado
como cidadãos amapaenses. Foram condecorados
pelo nosso Presidente da Assembléia, Deputado Jorge Amanajas. Estiveram presentes vários Deputados,
autoridades políticas e outras autoridades. Também
foram condecorados pelo Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Amapá, Dr. Douglas Evangelista
Ramos, e pelos demais desembargadores e membros
daquele Tribunal. Foram condecorados com a comenda
maior daquele Tribunal.
Esteve sempre presente o nosso Governador
Waldez Góes, o Sr. Presidente do Congresso Nacional, Senador José Sarney, Senadores e Deputados do
Estado do Amapá.
Quero fazer esse registro porque isso muito nos
honrou.
Também tivemos uma solenidade, na parte vespertina, na Justiça Federal do meu Estado. Quero, em
nome do Dr. João Bosco, agradecer as deferências,
a bela festa e as palavras acerca do belo exemplo de
que está dando para todo o País o Tribunal Federal, a
Justiça Federal no nosso Estado, o Amapá. O Sr. Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal
Federal, divulgaria pelo País a celeridade da Justiça
amapaense. É realmente uma grande honra para nós
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todos. O Dr. Douglas Evangelista Ramos fazia alguns
relatos para mim, antes de começar a solenidade, que
realmente faz com que, sem querer fazer nenhum tipo
de comparação, cheguemos a uma conclusão de que
o Estado do Amapá tem o que mostrar em matéria de
exemplo de celeridade na Justiça.
No sábado, juntamente com o governador Waldez, com parlamentares federais, o Deputado Antônio
Feijão, que é do PSDB, a Deputada Dalva Figueiredo, que é do PT, o Deputado Federal Jurandir Juarez,
que é o PMDB, o Deputado Davi Alcolumbre, que é do
Democratas, eu, do PSDB, tivemos uma agenda que
contemplou suprapartidariamente a bancada federal
e a bancada estadual, com o Deputado Presidente da
Assembléia Jorge Amanajás, Deputado Heider e outros
parlamentares que estavam presentes.
Fizemos uma viagem ao interior do Estado, juntamente com o Governador Waldez e com o Prefeito
de Porto Grande, uma visita a várias localidades na
zona rural de Porto Grande, onde foram entregues
instalações na área da saúde, educação, lazer. Enﬁm,
Senadora, isso nos dá muita satisfação. Estávamos em
lugares incomunicáveis via telefone celular, e ali estava
uma escola de padrão muito bom, com pessoas dedicadas. Em Cupixi, que é uma localidade bem distante de
Porto Grande, andamos alguns quilômetros em estrada de barro. Estavam lá duas escolas, uma construída
pelo Governo e outra pela Prefeitura, uma em frente à
outra, signiﬁcando esperança para todos nós.
Quero cumprimentar todos aqueles que realmente estavam ali colaborando. Ao prefeito Bessa,
de Porto Grande, ao Vice-Prefeito Pedrão, que é meu
amigo particular, quero mandar um grande abraço. Tomei conhecimento lá de um registro interessante: um
cidadão que é líder da comunidade de Vila Nova, do
Matapi, de um grupo de garimpeiros que há ali, disse
que eles assistem rigorosamente à TV Senado, o que
é impressionante.
Aproveito para mandar a ele, agora, um grande
abraço. Digo que continuem assistindo. Aqui nesta
Casa, que é uma Casa do bem, passam as matérias
importantes deste País. Esta Casa aqui, o Senado
Federal, faz parte, juntamente com a Câmara, de um
dos Poderes da República. Nós temos três Poderes
na República: o Poder Executivo, Presidente Luiz Inácio Lula da Silva; o Poder Judiciário, Ministro Gilmar
Mendes; e o Poder Legislativo do Congresso Nacional,
Senador José Sarney.
Então, eu quero dar um abraço a toda a Vila Nova,
ao Pedrão e a todas essas pessoas que são importantes, sim, porque compõem o nosso quadro de pessoas
que anseiam por um Brasil melhor.
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Já que falei nesta Casa, Srª Presidente, incomoda-me muito, Senador Mão Santa, incomoda-me muito
mesmo, como me incomodou da quinta para sexta-feira,
eu ﬁcar assistindo à TV Senado e ver que esta tribuna
ou aquela ali estão servindo única e exclusivamente
para se dar “respostinhas” sobre esta Casa. Lamento
muito.Olhem, uma vez ﬁzeram uma matéria injusta e
enorme contra mim, na revista IstoÉ, que não consigo
engolir até hoje, Senadora, pela injustiça que ﬁzeram.
Se tivesse alguma coisinha de verdade, tudo bem –
uma coisinha, mesmo que não fosse culpado, mas
uma coisinha. Fizeram essa injustiça. Eu mandei um
documento enorme para lá e colocaram duas... Assim
como já ﬁzeram com V. Exª.
Então, parece que somos tidos como pessoas
erradas, como marginais que usam terno e gravata.
Quero aqui protestar veementemente contra todos
aqueles irresponsáveis que querem jogar na lama este
Poder da República.
As pessoas que não conhecem o que é o Senado Federal vão lá para a rodoviária, olham para cá e
veem o Congresso Nacional: dois espigõezinhos – de
longe, parecem pequenos – uma concha de boca para
cima e outra de boca para baixo, e perguntam como
cabe tanta gente ali.
Peço que V. Exª me dê o tempo regimental, porque quero falar sobre nós, Srª Presidente.
O povo, quando ouve falar que aqui existem oito
mil servidores, pensa que é dentro daqueles dois bichinhos, com aquelas duas conchas. Ele não sabe que
isso aqui é uma estrutura. Esta Casa, com a Câmara,
são as estruturas de um dos Poderes da República.
O povo tem que saber qual é a estrutura do Poder
Judiciário, tem de saber qual é a estrutura do Poder
Executivo e qual é a estrutura deste Poder, o Legislativo, que precisa ser respeitado. Que esses erros que
acontecem em todos os Poderes sem exceção sejam
punidos e reparados, mas não podemos jogar uma
instituição fora. Imaginem se o chefe ou outro membro
de uma família for marginal e as outras pessoas não
forem, mas toda aquela família for discriminada como
se estivesse condenada. Eu não aceito isso.
Senadora, esta Casa é enorme. As pessoas não
têm noção do que é esta Casa. Para agüentar o funcionamento eﬁcaz, esta Casa tem de ter mesmo o número
de funcionários que tem. Não há jeito. O Senado Federal não se resume a esta sala aqui, a que vimos para
dar discursos. Absolutamente. Essas Casas constroem
as leis para este País, para serem executadas, para o
Poder Executivo seguir e para o Judiciário fazer cumprir. Nesta Casa, discutimos os grandes problemas do
País, e é lamentável que hoje passemos a ﬁcar aqui,
justiﬁcando isso e aquilo outro.
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Quero propor ao Sr. Presidente do Senado que
faça uma designação, por exemplo, ao 1º Secretário,
para que dê respostas à população, marcando uma
audiência: “Todo dia, às 17 horas, estou lá no meu
gabinete, para responder o que vocês quiserem”. E
responder.
Peço aos meus colegas, companheiros, aos Líderes partidários, aos meus colegas Senadores: aqui
no Senado Federal, deveríamos dar respostas técnicas à imprensa – se formos obrigados – e ao povo,
que nos está assistindo. Se eu quisesse falar politicamente, para ganhar voto – o povo está contra o Congresso, por tudo isso que vê e acredita, não está? –,
então, teria de falar mal da Casa. Para ganhar voto,
repito. Mas não sou irresponsável, a tal ponto de querer agradar, não.
Acho que o povo se sente muito mais respeitado,
se ouvir as verdades nossas.
Eu sou médico, e o médico, quando vê alguém
morrendo, quer sempre socorrer. O marginal que deu
o tiro naquele que está morrendo vai dar chute nele,
até acabar de matar. Eu sou pelo lado médico: não
posso ver injustiça, que ﬁco indignado.
Não posso ver, por exemplo, falarem que a Secretaria de Atas, por exemplo, desta Casa, que muitos de nós não conhecemos. Eu conheço, porque sou
curioso, ﬁco andando nesses departamentos, e até
hoje não consegui visitar todos. Falam da Secretaria de Atas como se fosse um fantasma que existisse, como se a ata fosse igual àquelas que fazemos
nos cublezinhos, quando somos criancinhas – nós
participamos, o cara anota ali o que bem entende e
depois assina, e isso é ata. Não. Essas pessoas que
trabalham na Secretaria de Atas, aqui representada
pelos plenaristas, são responsáveis, Senador Pedro
Simon, Senador Paim, Senador Mão Santa, Senador
Tião Viana, Senadora Serys, por um documento diário – deste tamanho! Então, não podemos dizer que
são diretores de si mesmos.
Essa é toda uma estrutura, assim é o Senado. Eu
não quero sair daqui, dizendo que não conheci a estrutura administrativa desta Casa. Assim é o Senado.
Essas pessoas ﬁcam aqui, Senador Mão Santa
– peço sua atenção também, já que, quando o senhor
está discursando, pede a nossa –, anotando a mão
o que ocorre na sessão. Essas senhoras que estão
aqui fazem o registro taquigráﬁco, ao mesmo tempo em que o passam, on-line, para a Secretaria de
Atas. Quando saem daqui, vão compatibilizar todas
essas informações. Para quê? O Presidente exigiu
que saísse o Diário do Senado Federal todo santo
dia. Só começam a fazer isso depois que saem daqui; vão preparar essa Ata às 10 horas, às 11 horas.
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Aí reclamam: “Absurdo! Hora extra?” Quem paga a
esse pessoal? É o empregador. Tem de pagar!
Então, quero fazer um apelo aos membros da
Mesa, Senadora Serys, ao nosso grande democrata
da palavra, Senador Mão Santa – queria que o senhor
me ouvisse, é um apelo que faço –, e aos meus colegas: que cada um cumpra, tente cumprir rigorosamente
seu tempo aqui; que a gente não seja bonzinho com
ninguém e que, às 18 horas, na hora de encerrar a
sessão, não comece a dar tempo para um e para outro,
encerrando a sessão às 10 horas da noite.
Eu confesso que isso cansa a quem nos está assistindo e acaba com a grade de programação da TV
Senado, que não somos só nós. Ela tem um espaço
cultural extremamente forte. Isso acaba com a grade da
Rádio Senado, e o Jornal do Senado tem de esperar
terminar toda a sessão, para montar sua tiragem.
Essas pessoas que ﬁcam, toda essa estrutura que
ﬁca aqui tem de trabalhar até às 10 horas da noite. Elas
saem às 10 horas e encerram o trabalho deles à meianoite, à uma hora da manhã. Não se têm de pagar hora
extra? Tem-se sim, senhor. E a culpa é nossa.
Inclusive, na reforma do Regimento, ﬁz uma emenda que foi aceita: em dias de sessões não-deliberativas,
a sessão se encerrará às 18h30min e será improrrogável. Ainda que a maior autoridade esteja aí sentada, não se poderá fazer a prorrogação, a não ser que
haja acontecimento que justiﬁque e que os Senadores
aprovem. Improrrogável. Acho que isso seria muito
bom para a Casa.
Quando cheguei aqui, davam 18h30min, e encerrava-se. Hoje, segunda-feira, vamos até às 10 ou 11
horas da noite. De certa forma, essa falta de cumprimento de Regimento soa mal contra a Casa. São dez
minutos? Dez minutos. São dois? Mais dois. Temos de
cumprir o Regimento.
Peço, Senador Mão Santa, a V. Exª e à Senadora
Serys, que fazem parte da Mesa, que cumpram rigorosamente isso. É um pedido que faço em nome desta
Casa, desses funcionários que, no outro dia, têm de
apresentar-se no mesmo horário de chegada e que se
sentem estafados.
Sei que estão estafados. Ficam rezando, orando,
seja lá que oração for, porque quanto mais cedo acabe,
depois das 18h30min, melhor para todos. E, quando
passar, hora extra, hora extra e hora extra, porque ninguém aqui é escravo de ninguém. Ou pensam que só
há escravatura, trabalho escravo, lá na feira ou onde
se faz carvão?
Talvez, a maioria não saiba que temos também
uma diretoria, que foi chamada de fantasma e que já
foi até exonerada – a Drª Helena Vieira. Os senhores
não têm noção da importância da nossa biblioteca. Ela
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tem importância não só nacional como internacional.
Quando há algum problema no seu site, a biblioteca
começa a receber solicitação de quase todos os lugares do mundo, para que forneça as informações de
que dispõe. Em matéria de ciências sociais, com ênfase no Direito, é a melhor ou uma das melhores que
existem no Brasil. E aquilo precisa ter uma estrutura
diretiva mesmo.
Então, quero aqui parabenizar a Diretora da Biblioteca, a Drª Simone Vieira, e levar a minha solidariedade a todos os servidores da biblioteca. Passo por
ali, três a quatro vezes por dia, e vejo o que signiﬁca
aquilo para o Senado Federal.
Então, toda vez que o sistema está fora do ar,
nós temos queixas de todo o Brasil e muitas queixas
internacionais, porque vi lá o registro disso tudo.
Quero também me solidarizar com o Sr. Lira
Brandão. Fizeram uma reportagem como se ele fosse
diretor de um porão. Ele não é diretor de um porão,
não. Ele é que faz a manutenção de toda a estrutura
de moradia do Senado. E, se nós deixarmos um apartamento daqueles quebrar, nós estaremos deixando
o bem público ser destruído. Daí a importância desse
senhor. Ninguém sabe o que é quando estoura uma
tubulação antiga, sistema elétrico precário, quando
estoura um cano. “Chama o Lira Brandão”. Isso não é
mordomia, não. É zelar pelo bem público.
Solidarizo-me também com o Sr. Farias, lá do
Aeroporto, que é funcionário da Casa. O Sr. Farias
faz aquele serviço há 30 anos, 30 anos! São algumas
pessoas que já estão lá anos e anos; e eu quero aqui
lamentar profundamente que estejam querendo acabar,
desmoralizar. E com a colaboração de muitos Senadores, sim, que fazem discurso político para ﬁcar bem
nas suas bases, ﬁcar bem com a população, que está
entendendo da forma que a imprensa forte anuncia
– parabéns à imprensa pelas denúncias! – mas faço
também um apelo à grande imprensa deste País para
que façam justiça.
No que for para punir, para largar o pau na cabeça, larguem, mas, onde tiverem dúvidas, apurem, para
não fazerem injustiça, porque todas essas pessoas que
são injustiçadas são seres humanos, iguais a todos
nós. Elas sofrem, porque têm parentes, amigos, ﬁlhos;
sofrem principalmente quando é uma injustiça.
Então, o apelo aos meus colegas – cada um dá
o discurso mais bonito: vamos partir para trabalharmos aqui. Deixe a questão administrativa da Casa ser
respondida pelo 1º Secretário. Saibam que existe, por
parte desta Mesa, uma determinação a fazer diversas
correções e traçar diversas regras e diversos regimentos, aqui dentro, para funcionar. Mas não vamos fazer
injustiça em cima disso. Não vamos tomar decisões
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só para tentar agradar A, B ou C. Não temos de agradar, não, temos de formalizar dentro desta Casa uma
administração transparente – muito bem –, efetiva e
respeitada. Para fazermos isso, nós, os 81, temos de
respeitar a Casa. Se esta Casa funciona aqui, se está
tudo preparadinho para funcionar é graças aos servidores da Casa.
Também consegui detectar algumas situações
de uma certa disputa entre servidores concursados
e não concursados. Quanto a isso, tenham paciência.
Os não concursados entraram na Casa com todo o
direito legal e são mais antigos na Casa, porque lá a
lei não obrigava a fazer isso. Os concursados que estão na Casa são mais novos. Vai chegar a vez de todo
mundo. Não pode agora um médico entrar no serviço
médico lá no Amapá e querer chegar aonde eu cheguei, porque tenho 32 anos de proﬁssão. Quando ele
tiver 32, ele vai chegar ao que eu cheguei ou até mais
do que isso.
Então, tenham paciência, não se deixem envolver, porque o prejuízo é para todos nós.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Papaléo Paes.
Pela inscrição, com a palavra o Senador Paulo
Paim, por permuta com o Senador Pedro Simon.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, Senador
Tião Viana, sempre Líder do nosso Partido, Senador
Mão Santa, que esteve lá no meu Rio Grande nesse
ﬁm de semana, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria, em
primeiro lugar, de destacar uma grande atividade que
aconteceu lá no Rio Grande na sexta-feira, Senador
Tião Viana. Foi uma atividade que reuniu cerca de cinco mil aposentados e pensionistas em São Leopoldo,
terra em que o Prefeito é o meu amigo Ary Vanazzi,
do Partido dos Trabalhadores.
Um ato suprapartidário, intersindical, que teve
como objetivo essa manifestação que acabou interrompendo o trânsito na principal BR que liga São Leopoldo,
Esteio, Canoas, Sapucaia a Porto Alegre. Houve um
congestionamento de cerca de 10 quilômetros, porque
os aposentados pareciam aqueles moleques, aqueles
meninos – moleque no bom sentido; atravessaram a
via, dizendo palavras de ordem, homens e mulheres
de cabelos brancos, de 70, 80, 90 anos exigindo a
aprovação do ﬁm do fator, a reposição das perdas
pelo número de salários-mínimos e também que o
aposentado receba o mesmo percentual que é dado
ao salário-mínimo.
O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (Cobap) – estava
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lá o seu Presidente, o Sr. Warley Martins Gonçalves;
pela Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul (Fetapergs) – estava
lá o Sr. Osvaldo Fauerharmel, que é o Presidente; e
também pela Associação de Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de São Leopoldo (Atapen-SL) –
estava presente o Presidente da entidade, o Sr. Erlon
Caetano Pinheiro de Souza.
Srª Presidente, estavam lá cerca de 40 caravanas
do interior do Estado, exigindo a aprovação dos três projetos que o Senado já aprovou, por unanimidade, e que
agora estão na pauta da Câmara dos Deputados.
Falei em nome dos Deputados Estaduais, Federais e também dos Senadores. Depois da fala dos
Presidentes das entidades dos aposentados e pensionistas, encerramos o evento, explicando, detalhadamente o que é o ﬁm do fator, aquele que reduz em
40% o vencimento na arrancada da aposentadoria, e a
importância da recomposição pelo número de salários
mínimos e também, como eu dizia antes, o reajuste
percentual a todo aposentado igual ao mínimo.
Informei que estivemos com uma delegação de
todos os partidos, Senadores e Deputados – o Senador
Mão Santa esteve lá – com o Presidente Michel Temer
e ele se comprometeu a botar a matéria em votação
logo após conseguir destravar a pauta devido às medidas provisórias.
No mesmo dia, houve evento em São Paulo, em
Santa Catarina, no Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo e no Paraná. Foi uma data chamada “Pára
para reﬂetir, Brasil.”
Eu peço a V. Exª que considere esse pequeno
pronunciamento, embora o outro pronunciamento seja
maior. Como eu disse, Tião Viana, o Senador Mão Santa estava lá. Esse foi o pronunciamento que ﬁz sobre a
atividade política de Porto Alegre, quando era celebrado lá, simbolicamente, o aniversário não só meu, mas
também do Abdias do Nascimento, que fez 95 anos
agora, no mês de março, e também no dia anterior, 21
de setembro, que é o Dia Internacional da Luta contra
o Preconceito. Nós transformamos uma homenagem
ao cantor, compositor e campeão, eu diria, da música
nativista do Rio Grande, que foi o cantor César Passarinho. Ele estaria completando, porque já faleceu, no
dia 21, 60 anos de idade. Eu completei 59 e ele estaria
fazendo 60 anos de idade.
Também nesse ﬁm de semana, antes dessa atividade, Srª Presidente, eu estive em atividades em
Canoas, na posse do Prefeito Jairo Jorge, que estabeleceu coordenadorias por setor. Estive na posse
da Cida, da Igualdade Racial; estive na posse da Drª
Oni Terezinha, que assumiu a coordenação do setor
de idosos e pessoas com deﬁciência; estive em Alvo-
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rada, debatendo o Dia Internacional da Luta contra o
Preconceito; estive em um grande congresso em São
Lourenço; estive nessa atividade em São Leopoldo e,
depois, ﬁquei em Porto Alegre.
Senador Mão Santa, que também esteve lá, iniciei
a minha fala demonstrando – porque gosto mesmo –
todo o meu carinho, todo o meu respeito, toda a minha
admiração aos poetas, pela forma de agir, pela sua
sensibilidade, pela sua maneira, eu diria, apaixonante de passar a sua mensagem, a maneira provocativa
e, ao mesmo tempo, sentimental que faz com que a
gente entre no campo da reﬂexão e da razão.
Eu dizia lá e repito aqui: o poeta tem o dom de
ensinar de forma mágica ao som das palavras, que são
transformadas em verso. Repito aqui: posso dizer que
essa paixão dos poetas me embriaga e me é muito,
muito, prazerosa.
Mas, para não dizer, como a gente fala, que só
falei de ﬂores, eu falei um pouco da minha infância,
Senador Mão Santa. E me reﬁro mais uma vez a V.
Exª porque V. Exª estava lá. Contei um pouco a história daquele menino de calça curta, que começou
amassando vaso em uma fábrica com oito anos, foi
para a feira livre, e o momento mais bonito foi quando consegui entrar em uma escola técnica, o Senai,
que me deu base para a minha vida pública sindical,
partidária, estudantil, enﬁm, para chegar hoje aqui
ao Senado.
Falei de momentos de luta. Falei de como foi bonito cada momento da história de que participei, quer
seja na caminhada de Canoas a Porto Alegre, a pé,
em plena ditadura, com mais de 20 mil pessoas; na
ocupação do Guajuviras, onde felizmente hoje vivem
milhares de pessoas com sua casa própria. Tive alegria de, naquela noite, dizer a eles: “Entrem, façam
seu jardim, arrumem suas casas, porque ninguém jamais os vai tirar daí.” Falei também da histórica greve
de Candiota, 12 dias, uma greve em defesa da vida;
falei do polo petroquímico; falei, e não podia deixar de
falar, da música histórica de Geraldo Vandré, cantada
por Claudinha e Dante:
Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer.
É a canção que norteava as nossas atividades
na época.
Falei, Senador Tião Viana, da minha alegria no
momento em que me elegi Deputado Federal Constituinte. Vim para Brasília morar com o hoje Presidente
Lula e com o ex-Governador Olívio Dutra. Todos fomos
Constituintes, e, com certeza, foi um momento muito
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rico de minha vida. Falei também da importância das
eleições de 2002, quando viajei o Estado todo acompanhado pelo hoje Ministro Tarso Genro, candidato a
Governador, por Miguel Rosseto. Fomos a mais de 400
cidades – eu poderia dizer. Eu disputava uma vaga para
o Senado, acompanhei Emilia e acabei me elegendo
ao Senado. E elegemos, aceitando todos os desaﬁos,
um operário nordestino, que é o companheiro Lula,
naquela oportunidade, à Presidência da República.
Fiz lá, Senador Tião Viana, a leitura de uma carta
que eu escrevi aos militantes pela sua história, pela sua
vida bonita, e a dediquei ao nosso inesquecível Adão
Pretto, um lutador das causas populares.
Um aparte ao Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Paulo Paim, apenas para externar a minha alegria e
lamentar não poder ter estado na sua festa de aniversário para dar-lhe um abraço afetuoso, porque sei que
estaria dando um abraço num grande brasileiro, num
missionário da causa trabalhista deste País. E V. Exª
é incrível: até numa festa de aniversário, reúne a luta
política, a coerência, os desaﬁos, as grandes diretrizes
de mudar a condição efetiva do cidadão trabalhador
brasileiro. Então, ﬁco feliz que o Senador Mão Santa
tenha usado da sua agradável e inusitada oratória
para manifestar o carinho deste Senado e do Brasil
pela ﬁgura de V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Permita-me dizer que o Senador Mão Santa e o Senador
Zambiasi usaram a palavra e falaram em nome do
Senado.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Eu ﬁco muito contemplado por isso e quero dizer que V. Exª é
assim: mesmo nos momentos de festa, num momento que poderia ser privado e familiar, abre os braços
para todos os amigos, para receber o carinho e dividir
os compromissos do dia-a-dia da sua vida, que são,
de fato, com a classe trabalhadora. A sua política tem
como olhar a classe trabalhadora brasileira.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Tião Viana, eu iria fazer no ﬁnal, mas aproveito para
fazer agora: eu quero também registrar, aqui, a minha
total solidariedade a V. Exª. Eu acho que foi qualquer
equívoco, V. Exª, para mim, é inatacável. É inatacável.
Por isso, acho que foi um equívoco, e será explicado
devidamente, porque conheço a sua vida e a sua história. Permita-me dizer isso. Eu fui Vice-Presidente
da Casa, V. Exª também foi Vice-Presidente, e V. Exª,
pela primeira vez, foi reconduzido por unanimidade de
novo a Vice-Presidente, porque essa foi a posição do
nosso Partido. Como também V. Exª foi indicado para
ser candidato a Presidente.
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Então, acho que há algum equívoco aí. Com certeza, a sua vida é inatacável. A nossa solidariedade.
Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Paulo Paim, eu tenho a oportunidade, por meio desta TV
Senado, da rádio AM, da FM, do jornal, da Hora do
Brasil e das outras, de dizer o que eu vi ao País todo.
Interessante essa campanha contra o Senado da República, mas eu tenho dito e tenho aﬁrmado: este é um
dos melhores Senados da história dos 183 anos e do
mundo. Nós nos conhecemos. Mas um quadro vale por
dez mil palavras, Serys, pois se fala que Senador... Eu
vi, Porto Alegre viu; o Rio Grande do Sul... Eu fui os
olhos desta Nação lá do Nordeste...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E foi
aplaudido, como o Senador Zambiasi.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – O encantamento que o povo tem ao seu Senador. Essa é a imagem,
Serys, que nós temos do Senado. Outro dia, citei aqui
aqueles que morreram, que nos deixaram saudade, por
quem eu vi o povo chorar. Lá do seu Estado, o Jonas; o
Antonio Carlos Magalhães; o Ramez Tebet e o Jefferson Péres. Aí disseram: “Não, mas os que morreram”.
O Paim vivo! Olha, aquilo Paim. Partido não era, que
tinha gente de todos os partidos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – De todos
os partidos.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu traduzo aquilo
e interpreto – e interpreto bem – como uma festa, um
culto à amizade. A amizade é um sentimento de muita valia. Os povos antigos faziam da amizade deusas.
Inteligentes, eles eram representados por mulheres,
que mulher é mais pura, mais ﬁrme. Os romanos e os
gregos, cada um tinha sua deusa da amizade. Era uma
mulher, vestida de branco, pureza. Entre os romanos,
essa mulher estendia a mão esquerda querendo soerguer uma árvore que foi abatida por um raio, mostrando que a amizade está no infortúnio, na diﬁculdade. Para os gregos, era uma mulher com a mão e dois
corações entrelaçados, dizendo que a amizade é mais
do que amor, que sustenta o amor, que entrelaça. E
nós – permita-me dizer assim –, gaúchos, que somos
brasileiros, que sintetizam a nossa... não somos nem
gregos e nem troianos. A amizade é simbolizada com
um gesto daqueles. Eu vi o povo: festa, espontaneidade, organização, trabalho. Olha, tinha até uma taxa –
está ouvindo Senadora Serys? Era um negócio bonito.
Pagaram. Mas, quando eles identiﬁcaram...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eram
R$10,00 e...
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – ...e essa televisão
favorece isso. Nós somos ﬁguras hoje conhecidas em
todo o Brasil. Aí foi identiﬁcado o Mão Santa chegan-
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do. Cheguei com esposa, uma ﬁlha e neto. “Não, ele
não paga.” Quando eu vi, estava lá no palco junto às
lideranças mais... Eu abraçado com o Ministro Tarso
Genro, ouvindo, aplaudindo; saímos abraçados, juntos.
Não tem nada demais, a causa era maior.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Deram
autógrafos juntos, os dois.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – E os aposentados, Paim... Tirei centenas – e ele também, não vou
dizer só eu – Tarso Genro foi aplaudido lá. E eu tirei
centenas... Os nordestinos que não são muitos, porque
o nordestino, pelo clima, ﬁca em Brasília, que tem 13
mil piauienses ou até São Paulo e é raro um nordestino estar lá, mas os que tinham vieram se apresentar,
os nordestinos que tinham as famílias dependentes.
Mas, o mais importante de tudo foi a esperança que
vi nos rostos dos velhinhos, dos aposentados, ao nos
abraçar com a certeza de que sairemos vitoriosos naquela que é uma das suas mais belas passagens – não
vou citar toda porque estenderia demais o meu aparte.
Mas eu quero dizer que aquilo foi muito importante e
Deus escreve certo por linhas tortas no momento em
que dizem que o Senado é isso... Nada disso. Olha,
Paim, andei em vários ambientes lá e recebi aplauso,
carinho e emoção. Então, atentai bem, não adianta, o
povo sabe separar o joio do trigo. Somos o trigo dessa democracia. Então, aquele quadro, no aniversário
– não é uma cidade mas um país todo que rendeu homenagem a V. Exª – traduz um pouco a imagem que o
Senado representa na crença do povo do Brasil.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado Senador Mão Santa. Agradeço muito a sua
presença lá e V. Exª tem razão. Lá estavam líderes
de diversos Estados que ﬁzeram questão de estar lá
naquele almoço, e também delegações do interior do
Estado do Rio Grande do Sul, espontaneamente, cada
um pagando o seu ônibus, o seu almoço e levando um
quilo de alimentos que foram doados à entidades carentes. Foi um momento bonito.
Permita-me, Srª Presidente, dizer que também ﬁz
uma homenagem ao povo gaúcho naquele momento.
Eu disse que não tinha dúvida de que o povo gaúcho
marcou sua história seja na ponta da lança, seja nos
argumentos, no campo das idéias, no cenário nacional. É claro que foram quatro páginas que resumi para
o povo gaúcho. Eu as escrevi e as deixo registradas
aqui. Peço a V. Exª que conste todo esse meu pronunciamento nos Anais da Casa.
Fiz uma saudação aos meus familiares e pedi
desculpas, em público – Senador Mão Santa, vivemos na vida pública –, a meus ﬁlhos, porque, quando
percebi, eles já eram adultos. Eu estava em São Paulo, eu estava no Rio, eu estava na Câmara, eu estava
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aqui. Uma das minhas ﬁlhas me escreveu uma carta
– e eu a li lá –, dizendo que havia momentos em que,
quando ela era criança ainda, quando caía chuva, com
raios e trovões, ela chorava, e eu não chegava, pois
eu estava participando das greves, das passeatas,
das caminhadas.
Enﬁm, foi um momento bonito de encontro de corações, e terminei falando ao meu Rio Grande. Tenho
certeza de que o Rio Grande vai caminhar junto, unido, com lenços vermelhos e brancos, com chimangos
e com maragatos, na construção de um Rio Grande
cada vez mais forte, do Rio Grande idealizado por nossos pais, mas que, neste momento, está em situação
muito, muito difícil.
Fiz uma análise resumida das cerca de 1.436 matérias apresentadas por mim, entre projetos, propostas
de emenda à Constituição e propostas, no Congresso
Nacional. Falei do Fundo para a pequena e média empresa; falei do Fundeb para o ensino técnico proﬁssional; falei dos aposentados, dos pensionistas e de fatos
que aqui já relatei; falei da importância do ProUni; falei
do Estatuto para Pessoas Portadoras com Deﬁciência,
do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade Racial
e do Estatuto do Proﬁssional do Volante, Estatutos de
minha autoria.
Senadora, falei também da crise, criticando duramente os juros bancários, dizendo que é uma verdadeira agiotagem o que acontece no Brasil, pois banqueiros que, até ontem, só sorriam não querem hoje
baixar os juros, penalizando o povo brasileiro. Falei da
luta contra os preconceitos, enfatizando a importância da aprovação do Estatuto da Igualdade, em que
ninguém, por motivo nenhum, seja discriminado, por
raça, por cor, por etnia, por procedência, por origem,
por religião, por ser católico, apostólico ou evangélico
ou mesmo por não praticar religião alguma. Critiquei
a discriminação por parte daqueles que não aceitam
a livre orientação sexual.
Terminei meu discurso, como não poderia deixar
de ser, falando em 2010. Falei com muita tranquilidade que nossa geração aprendeu a respeitar Gandhi,
Nelson Mandela, Barack Obama, o operário nordestino
Luiz Inácio. Somos da geração, sim, de Chico Mendes,
de Adão Pretto. Citei minha Senadora Marina da Silva,
pela luta em defesa do meio ambiente. Falei também
que as mudanças estão acontecendo no mundo, não
só aqui no nosso continente. Lembrei da ﬁgura de um
índio que se elegeu Presidente da Bolívia. Lembrei a
luta das mulheres que chegaram ao poder no Chile e
na Argentina.
Falei também, minha Líder Serys Slhessarenko,
da nossa Dilma Rousseff, que poderá ser a primeira
mulher Presidente da República do nosso querido
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País, do nosso Brasil. Falei um pouco da vida dessa
mulher Dilma Rousseff, combatente de caráter, que foi
torturada durante a ditadura militar e que, hoje, pela
sua competência, pela sua militância, é indicada pelo
PT, por partidos aliados e pelo Presidente Lula para
ser a candidata à Presidência da República. Recordei
da Dilma nos momentos difíceis da minha infância. E
por que falo da minha infância? Eu era jovem ainda
quando ela panﬂetava nas portas de fábricas para me
eleger Presidente do Sindicato de Canoas. Depois, ela
andou comigo pelas portas das fábricas, pelas praças,
pelas ruas, pelas construções, para que eu chegasse
a ser Deputado Federal.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Lembrome, na época, de seu esposo, Carlos Araújo, advogado
trabalhista. Os dois andavam comigo. Cheguei a ser
Deputado Federal num momento difícil de eleição no
Senado, porque havia uma campanha muito forte em
que se tinha de votar numa mulher para o Senado.
Somos favoráveis a eleger sempre homens e mulheres combatentes, e a Dilma tinha de escolher entre
mim e minha querida amiga, que também era candidata, Emília Fernandes. Ela teve de decidir. Aí decidiu
apoiar o operário negro, o metalúrgico, e foi criticada
por alguns, naquele momento. Ela disse: “Conheço a
história do Paim, conheço a da Emília, ambos são excelentes candidatos, mas eu tinha de decidir”. E isso
se deu numa assembléia no Cpers, onde a maioria é
de professoras, é de mulheres, e ela defendeu nossa
candidatura ao Senado.
Então, tenho lembranças da Dilma que só me
deixam cada vez mais tranqüilo, porque, com certeza
absoluta, ela vai ser uma grande Presidente. Eu dizia
lá e repito aqui, para concluir, que somos da geração
do Pró-Une, do Luz para Todos, do Pronaf, das quotas na universidade, do salário mínimo de US$200, do
programa Bolsa-Família, do Pré-sal, da célula tronco,
das energias alternativas, marcas deste Governo, em
que Dilma desempenha papel fundamental. Senador
Adelmir Santana, concedo-lhe o aparte.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador
Paim, não vou naturalmente falar de candidaturas ou
de possíveis candidaturas, mas quero falar de V. Exª.
Este é um País, efetivamente, em transformação; é
um País em construção; é um País jovem que permite essas mutações, como V. Exª disse, como a de um
operário negro chegar à posição que V. Exª ostenta no
País. Então, isso é salutar. É maravilhoso vivermos num
País que permite essas mudanças, essas mutações,
com tanta rapidez e com tanta freqüência! V. Exª é um
exemplo vivo disso, como bem diz nessa tribuna. Eu
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não estava lá, mas Mão Santa já me contou do seu
prestígio, da sua relação com o povo gaúcho e com o
povo brasileiro, pelas bandeiras que V. Exª encampa e
encampou na Câmara no passado e hoje no Senado,
uma história voltada para o interesse dos menores,
para a defesa das minorias. Eu queria me associar a
todos os Senadores, parabenizando V. Exª, e dizer que
é motivo de orgulho para nosso País essa possibilidade
de mudanças sociais, dessas mutações que acontecem
no Brasil. Aqui, há inúmeros exemplos – e não vou aqui
também me incluir entre eles –, mas, certamente, em
países já constituídos, com muitos anos de construção, provavelmente eles não ocorreriam. Então, quero
dizer que isso só nos enche de orgulho. Nosso País é
democrático e, hoje, permite que venhamos conquistar
espaços que, antes, eram impossíveis. Parabenizo V.
Exª e estou certo de que as homenagens recebidas
fazem jus à sua brilhante carreira política e à sua carreira sindical de representante dos trabalhadores, hoje
representando, nesta Casa federativa, o Estado do Rio
Grande do Sul. Meus parabéns a V. Exª!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Adelmir Santana. V. Exª representa bem Brasília e, na minha visão, representa uma liderança considerada tanto pelos trabalhadores como
pelos empresários, que também estavam lá – um setor
do empresariado gaúcho – para me dar um abraço. Eu
poderia lembrar aqui o Pedro Ernesto, o Coni e muitos
outros que estavam lá, naquele momento, participando daquele ato.
Para concluir, Srª Presidente, quero dizer que não
deixei de falar lá, porque sei que há uma onda positiva –
a semeadura foi feita – de que o Brasil, um dia, poderá
ter um Presidente negro. Mas lembrei a todos, com muito
carinho, que não nos deveríamos esquecer de que, para
eleger Barack Obama, nos Estados Unidos, na Guerra da
Secessão, um dos eixos foi o ﬁm da escravidão do povo
negro. Não nos podemos esquecer de Rosa Parks, da
sua luta para que brancos e negros andassem no mesmo ônibus. Não nos podemos esquecer de Malcom X, de
Martin Luther King e de sua caminhada sobre Washington;
ele foi assassinado por essa causa. Não nos podemos
esquecer, dizia eu aqui, de Nelson Mandela, que ﬁcou
por 27 anos no cárcere. Tive a alegria de, em nome do
Congresso Nacional, junto com Domingos Leoneli, com
Benedita da Silva, com Carlos Alberto Caó, com João
Hermann, com Edmilson Valentim, estar na África do Sul
quando ele estava no cárcere. E recebi da mão de Winnie
Mandela a “Carta da Liberdade” que coloquei em diversos pronunciamentos nesse ﬁm de semana. Pude ver o
quanto foi difícil, quanta gente deu a vida e tombou para
que um dia Nelson Mandela virasse presidente daquele
querido país, a África do Sul. Lembrei tudo isso.
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Também lembrei aos meus amigos que estavam
lá que, com certeza, o Brasil, depois do continente africano, é o País que tem a maior quantidade de negros.
E não tenho dúvida de que vamos eleger uma mulher e
de que, no futuro, como nos Estados Unidos, teremos
também um presidente negro, de forma natural, aqui, na
terra de Zumbi e de dois líderes gaúchos, Oliveira Silveira e Guarani Santos, e de muitos outros lutadores.
Fiz uma simbologia e lembrei-me de Garrincha,
Senador Mão Santa – V. Exª acompanhou isso lá. Eu
dizia que, para mim, era uma alegria ver o Garrincha
driblando os adversários num mundo da alegria e chegando a fazer aqueles gols de placa. Eu dizia – e repito
aqui: é claro que gostamos de samba, de carnaval e
de futebol, que somos românticos, que gostamos da
poesia, mas sabemos que o poder passa pelo viés político, e é pelo viés político do poder que a gente pode
conquistar terra, salário, casa e saneamento básico,
combater discriminações, enﬁm, aumentar a qualidade
de vida de todo o nosso povo.
Terminei meu discurso, dizendo, Sr. Presidente,
que tenho certeza de que, como as estrelas e a lua
iluminam nossas noites, como o sol virá no amanhã,
um dia, este País, que já teve presidentes brancos,
terá uma mulher e, com certeza, um homem negro ou
uma mulher negra na presidência. Citei uma música
de que gosto muito: “Que homens são esses?”. O ﬁnal
da música é o seguinte:
Eu quero ser gente igual aos avós
Eu quero ser gente igual aos meus pais
Eu quero ser homem sem mágoas no peito
Eu quero respeito e direitos iguais
Eu quero este pampa semeando bondade.
Eu quero sonhar com homens irmãos
Eu quero meu ﬁlho sem ódio nem guerra
Eu quero esta terra ao alcance das mãos.
Com isso, ﬁz uma homenagem ao nosso querido César Passarinho, poeta e cantor, que faleceu. Ele
cantava, como ninguém, essa canção.
No ﬁnal, naturalmente, Senador Mão Santa, agradeci a todos que ﬁzeram uso da palavra naquele evento.
Agradeci ao Ministro Tarso Genro, que falou em nome
do Governo Federal. Agradeci ao Presidente Olívio Dutra, do nosso Partido, que falou em nome de todos os
partidos. Agradeci ao Senador Mão Santa, que está
aqui, e ao Senador Sérgio Zambiasi, que falaram em
nome do Senado da República. Agradeci ao Líder do
Governo na Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Fontana, que falou em nome da Câmara. Agradeci – e agradeço-lhes aqui também – a presença à
Deputada Federal Maria do Rosário e aos Deputados
Estaduais Fabiano, Marcon, Villaverde e Carrion.
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Termino, agradecendo ainda ao Paulo Ferreira,
que foi ao ato, representando a Executiva Nacional do
PT, e ao Dr. José Pinto, que é meu suplente e que também estava lá. Em nome da Assembléia Legislativa do
Estado, falou o seu Presidente, o meu querido amigo,
o Deputado Estadual Ivar Pavan. O Prefeito Jairo Jorge, da minha querida Canoas, que recentemente foi
eleito, falou em nome de todos os prefeitos gaúchos.
Por ﬁm, agradeci a todos. Agradeci às Centrais que se
ﬁzeram presentes lá, às dezoito Confederações que
estavam lá, à Cobap e ao Mosap, enﬁm, a todas as
entidades da sociedade organizada que se ﬁzeram
presentes, de forma carinhosa, naquele evento para
me dar um abraço.
Agradeci ao Dante Ramon Ledesma, esse homem
que só canta música de protesto. E, por ﬁm, agradeci,
de forma especial, àquela que apresentou o evento,
Cláudia Quadros, e à sua banda, que me brindou com
uma música de sua autoria, intitulada “Paulo Paim é
possível, sim”, fazendo uma bela canção que eu deixei
registrada aqui.
Agradeci muito ao grupo de pagode Doce Mistério, ao grupo Opsamba, aos Cavaleiros Lanceiros Negros, ao conjunto gauchesco de Canoas, ao Prefeito
de Caçapava do Sul, ao Coronel Tiaraju e ao Macedinho, que ﬁzeram uma trova inspirada na nossa luta
ao longo desses quase sessenta anos.
Agradeço-lhe, Senador Mão Santa, esta oportunidade. Eu queria que V. Exª considerasse, na íntegra,
meu pronunciamento desta tarde.
Com V. Exª na Presidência, só posso dizer: muito
obrigado, Senador Mão Santa. V. Exª foi do Piauí para
lá para me dar um abraço e fez, junto com o Senador
Zambiasi, um belo pronunciamento. Em todos que falaram, vi uma sintonia que me foi agradável, porque
muitos tinham o temor de que, naquele plenário que
me abraçou, que me beijou, que me tratou com enorme carinho... Lá, vi um ato quase de protesto por eu
não ser candidato a um cargo no Executivo. Todos que
falaram, inclusive V. Exª, defenderam – e o plenário
entendeu – a importância de eu continuar no Senado
por mais um período. Por isso, em nome de todos que
falaram, agradeço aqui a V. Exª.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ﬁz neste ﬁnal de semana uma atividade
política que teve como eixo o mês de março, quando
aniversariamos eu, o ex-Senador Abdias do Nascimento e o cantor César Passarinho.
Falei lá e falo aqui:
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“59 anos”
“Minha Vida, Nossas Lutas”
Meus amigos e minhas amigas,
Meus caros Senadores, Deputados Federais,
Deputados Estaduais, Prefeitos, Vices e Secretários,
Vereadores, Líderes Sindicais, Representantes dos
Partidos, Representantes dos Movimentos Sociais, do
CIPP, do Cantando as Diferenças, dos 19 Conselhos
Políticos Regionais do Gabinete, Representantes dos
movimentos dos negros, índios, estudantes, aposentados e pensionistas, pessoas com deﬁciência, idosos,
mulheres, da juventude, lutadores pela liberdade de
orientação sexual e religiosa, militantes das causas populares, enﬁm, faço uma saudação especial a todos.
Quero dizer que é com muita emoção e alegria
que divido este momento importante da minha vida
com vocês, estou profundamente honrado por estar
ao lado de tantos amigos e amigas queridos.
Meu respeito aos poetas
Neste espaço que é nosso, tomo a liberdade de
declarar o meu amor pela poesia, pelos versos, pelas
rimas e minha enorme admiração pela ousadia, rebeldia e valentia dos poetas.
O poeta, com toda sua sensibilidade, consegue
ser também provocador, apaixonante. Consegue chamar para a reﬂexão da razão e do coração.
Ele nos faz viajar pelo lindo mundo das águas, por
ﬂorestas e montanhas misteriosas. Nos brinda com o
brilho do universo. Vai nos mostrando que defender o
meio ambiente é defender a vida. É defender o ar, da
poluição que fere as nossas cidades, que tira o encanto
das praças que deveriam enfeitá-las.
O poeta tem o dom de ensinar, de forma mágica,
ao som das palavras transformadas em versos.
Por tudo isso eu gostaria muito de ser um poeta, de ter a sua força, de saber falar para vocês com
cumplicidade, com sentimento e emoção tudo o que
se passa no meu coração e na minha alma.
Posso dizer que essa paixão que me embriaga
é muito prazerosa.
Gostaria muito que minhas palavras soassem
como notas musicais.
Que bom seria se eu pudesse ter voz para cantar. Gostaria de transmitir, em forma de melodia, toda
verdade que vai dentro do meu peito, toda verdade
que carrego com amor por vocês, ao longo dessas
quase seis décadas.
Falando em cantor, lembro que César Passarinho teria completado 60 anos ontem, pois nasceu no
dia 21 de março. Dia Internacional de Luta Contra o
Preconceito Racial.
Ele nos deixou no dia 14 de maio de 1998. Lembro-me como se fosse hoje. A rádio Gaúcha informava
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a morte do cantor norte-americano Frank Sinatra. Foi
então que ouvi a jornalista Ana Amélia Lemos dizer:
“Quero informar a todos que no dia de hoje faleceu um
cantor da mesma grandeza de Frank Sinatra: César
Passarinho, o herói das Califórnias, que com sua voz
emocionou multidões”.
Meus amigos, chamo ao palco Dante Ramon Ledesma e a Sra. Eva Silveira Escouto, viúva de César
Passarinho, e seu ﬁlho, Sr. César Escouto Filho. Dante,
cante para nós a canção com a qual César Passarinho
venceu a 13ª Califórnia, em 1983, Guri.
(...) Quero gaita de oito baixos pra ver o
ronco que sai
Botas feitio do Alegrete e esporas do
Ibirocai
Pra que digam quando eu passe saiu
igualzito ao pai
E se Deus não achar muito tanta coisa
que eu pedi
Não deixe que eu me separe deste rancho onde nasci (...)
Neste momento entrego à família, em nome do
Senado Federal, Voto de Aplauso e Lembrança pela
vida de César Passarinho.
Que este dia seja uma homenagem a ele e àqueles cantores que durante suas vidas demonstraram às
novas gerações que um novo mundo é possível.
Peço a vocês, humildemente, que aceitem meu texto e que pensem nele como algo que ﬁz dando o melhor
de mim, como algo feito especialmente para vocês.
Fui buscar as palavras dentro do meu coração,
são recordações de um passado nem tão distante, mas
com um olhar no presente pensando no futuro.
Fazer aniversário é sempre um momento muito especial. Parece com um renascer, com uma enorme porta
que se abre e de onde se vêem diversos caminhos.
A gente gostaria que todos eles fossem só de
ﬂores mas alguns se apresentam com espinhos. Mas,
o bom é que esses espinhos nos fazem parar e olhar
com cuidado para o local ferido, reﬂetir sobre a melhor
medida a ser tomada.
Tal qual os frutos, vamos amadurecendo com o
tempo. O tempo, sim, o tempo, ele, e somente ele, é
o senhor da verdade.
Minha vida é isto, um misto de ﬂores e espinhos,
de semeaduras e de colheitas e também de tempestades, mas eu posso aﬁrmar, sem dúvida, que, ao
percorrer esta estrada encontrei muito mais alegrias
do que tristezas.
A Infância
Foi assim desde a minha infância. A família a
qual eu fui destinado foi o meu primeiro grande pre-
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sente. Meu pai Ignácio, com sua sabedoria e simplicidade, minha mãe Itália, com seu carinho e dedicação,
meus nove irmãos com seu companheirismo, foram
um imenso abrigo seguro e conﬁável, onde aprendi o
valor da vida, do respeito ao próximo, da luta diária,
dos gestos de amor.
Na poesia desta vida lembro, ao olhar para trás,
de um menino de calças curtas.
Vejo, como se fosse o repeteco de um ﬁlme, do
qual sei que sou o personagem: um menino chamado Paulo Renato Paim, que aos oito anos amassava
barro numa fábrica de vasos na cidade onde nasceu,
Caxias do Sul.
Mais tarde esse menino passou a vender quadros
e foi também marceneiro e aos dez anos foi fazer voz de
gente grande na feira livre da capital, Porto Alegre.
Meus amigos e amigas, eu sabia fazer voz de
gente grande, mas eu trazia um coração de menino,
eu era apenas um menino, um piá. Graças à educação que recebi, consegui ﬁcar atento ao que se
passava ao meu redor, eu trazia olhos de ver e meu
olhar pousava sempre sobre as pessoas. Eu me indagava se eram felizes ou não, sobre suas vidas e
seus sonhos.
Então um dia, quando contava 12 anos, vi meu
pai apontar ao longe na feira e corri para os braços
dele. Eu sabia que corria para o futuro que me esperava, sabia que era o início de uma vida nova. Abri os
braços como se estivesse a voar.
Isso me faz lembrar de César Passarinho, em
uma canção de Elton Saldanha chamada “Os Cardeais”, que diz:
E o campo se fez casa para o canto dos
cardeais “(...) Você ainda não sabe o que cabe
nesta paz
Quando a gente, abre as asas nunca
mais, nunca mais (...)”
Muito mais que ler esta belíssima letra, chamo
a cantora e compositora Cláudia Quadros para interpretá-la.
E foi assim, minha gente, que segui em direção
ao meu pai, que o abracei, apertei com força e ouvi as
palavras que tanto desejava: – “Filho, você foi chamado
para a vaga que disputou no concurso para o SENAI,
em Caxias do Sul. Você agora vai voltar para junto de
mim, de sua mãe e de seus irmãos”...
E desta forma eu voltei para casa e a estrada de
40 Km que percorria a pé ou de bicicleta diariamente
para chegar ao SENAI foi se fazendo estrada da vida,
de muito estudo e aprendizado, de consciência do
mundo dos adultos.
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Daí nasceu a minha paixão pelo ensino técnico
proﬁssionalizante que em 2009 completa 100 anos de
existência, que fez com que apresentasse, no Congresso Nacional, o FUNDEP...
Gostaria muito que tivéssemos pelo menos uma
escola técnica nas 5565 cidades do país, abrindo novos caminhos para a nossa juventude.
Depois que deixei a escola técnica fui trabalhar
como metalúrgico proﬁssional, no Eberle.
Durante a noite eu estudava e fui presidente do
Grêmio do Ginásio Noturno para Trabalhadores e do
Ginásio Estadual Santa Catarina. Lembro da passeata
em defesa da democracia, fato que provocou minha
retirada da presidência e do Ginásio pela força da ditadura da época.
Momentos de luta
Depois, um pouco mais velho, fui buscar emprego em Porto Alegre e mais tarde em Canoas onde
decidi morar.
Foi lá que comecei a minha história sindical e partidária. A política estudantil ﬁcou em Caxias do Sul.
Ao longo da estrada fui conhecendo as diﬁculdades que a maioria dos trabalhadores, dos aposentados
e dos desempregados tinha que enfrentar diariamente,
os direitos que eram tão esperados, mas que muitas
vezes ganhavam asas apenas nos sonhos desses homens e mulheres que lutavam para sobreviver.
Eu também, como os poetas, tinha meus sonhos.
Queria torná-los reais, e o maior deles era melhorar a
vida de toda aquela gente. Não sabia muito bem como
fazê-lo mas tinha marcado em meu coração o desejo
de fazer acontecer.
E foi com esse desejo que na década de 80 fui
me envolvendo cada vez mais no movimento sindical
até tornar-me Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, da Central Estadual de Trabalhadores
(CET) e Secretário Geral e Vice-Presidente da CUT
Nacional.
A fundação das Centrais também foi, sem dúvida,
uma experiência ímpar.
Sinto orgulho de ter sido convidado para participar dos congressos de todas as Centrais Sindicais,
bem como das Confederações de Trabalhadores e
Aposentados, buscando sempre a unidade na ação
da classe trabalhadora.
Grandes enfrentamentos marcaram aquela época,
enfrentamentos necessários e que exigiam coragem e
determinação. Tive companheiros inesquecíveis nessa
jornada. Muitos, muitos deles estão aqui.
Tive vivências que jamais sairão da minha memória. Por exemplo, a greve de Candiota, lá em Bagé,
uma greve pela vida, onde muitos trabalhadores morriam em acidentes na obra. No ﬁnal a greve foi vitoriosa
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e recebi um painel, feito de papelão, com o desenho
de São Sebastião e mais de seis mil assinaturas registradas nele.
Abaixo, no cartaz, dizia: “Você é o nosso São
Sebastião”.
Em cada ﬂecha cravada no seu corpo estavam
escritas palavras como: “salário, vida, emprego, segurança, aposentadoria, educação, saúde, habitação”, e
assim por diante.
Eu guardo esse painel até hoje e cada vez que
olho pra ele faço uma viagem no tempo, na certeza
de que valeu a pena.
A caminhada de Canoas a Porto Alegre, para
mim é inesquecível, iniciou com 5000 trabalhadores e
terminou com mais de 20.000 exigindo emprego, liberdade, igualdade, justiça e o ﬁm da ditadura.
Diziam que nós seríamos metralhados na ponte
que divide Porto Alegre e Canoas e que hoje, por projeto de minha autoria, é chamada de Ponte Luiz Carlos Prestes. Não nos intimidamos, vencemos o medo
e entramos pela Farrapos, com chuva de papel picado
jogado dos edifícios. E os estudantes, nossos queridos
estudantes, dizendo: “Abram alas para os trabalhadores
passarem”. As forças armadas pararam e nós fomos
para o Palácio Farroupilha.
A noite da ocupação do conjunto habitacional
Guajuviras, em Canoas, foi algo memorável. Como foi
bom poder dizer aos trabalhadores: “Entrem em suas
casas, façam o jardim, plantem ﬂores. Ninguém jamais
os tirará daí”.
Hoje ando por lá e vejo as crianças da época, pais
de família, idosos, avôs e avós, homens e mulheres que
jamais esquecerão aquele momento. Lá moram, fruto deste movimento pela casa própria, milhares de pessoas.
Eu vivi cada instante daqueles intensamente e
guardo na minha memória as imagens da nossa gente
que cantava, embalada na música de Geraldo Vandré:
“Vem vamos embora que esperar não é saber, quem
sabe faz a hora, não espera acontecer...”.
Era a canção da época, a canção da justiça. Faria
tudo de novo, se preciso fosse.
As greves do Vale dos Sinos, na grande Porto
Alegre, na região carbonífera, as mobilizações na Serra e a ocupação da fazenda Anoni em Ronda Alta são
marcos desta história. Nós estávamos lá.
Num desses momentos em que a sensibilidade
mexe com as entranhas da gente, com o que há de
mais nobre dentro de um ser humano, foi que eu escrevi a “Carta aos Militantes”.
Foi um gesto de respeito e de admiração para
com você, militante das raízes, que não esperava nada
a não ser coerência por parte das lideranças que você
ajudou a construir.
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Dante, gostaria que você, com sua voz que também por si só já é uma poesia, declamasse essa carta
para nós.
Carta aos Militantes
Companheiros e Companheiras,
Resolvi escrever esta carta a vocês.
Para você, militante das causas populares.
Você que com sol e chuva, de panﬂetos
na mão defende o que vai no coração.
A bandeira é a da emoção, é da razão.
Quanto mais me debruço sobre a sua
história, militante,
Heróico, que está sempre à frente do
seu tempo,
Mais o respeito.
Você tem um sorriso fácil, o olhar de esperança, de mudança, do sonho.
Nos momentos mais difíceis de nossas
caminhadas,
demonstra sempre a garra e a sensibilidade dos grandes líderes.
Militante, você é um anônimo,
mas sem você, que seria de Che Guevara,
de Gandhi, de Zumbi, de Mandela ou
Lula?
O Militante pulsa o coração do povo.
É terno, é sábio e é generoso.
É um guerreiro, é um valente.
Eu poderia ﬁcar horas falando de você,
que luta contra os preconceitos, defendendo, com a força de um gladiador ou de um
grande pensador,
os idosos, os negros, os índios, as pessoas com deﬁciência, as mulheres, as crianças,
os desempregados, a livre orientação sexual
e religiosa
os assalariados, os sem teto, os sem terra, os desgarrados, os condenados.
Parabéns a você, Militante, por tudo o
que representa,
pela causa que defende.
Em tempo de guerra ou de paz, o seu
amor pelo povo
nos embriaga com a energia carinhosa
que paira no ar
Muito obrigado militante, meu amigo.
Nós passamos. A sua causa não, ela é
eterna!
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Obrigado Dante por nos emprestar sua voz neste momento tão importante, como o fez em tantos
outros!
E assim, meus amigos, fui seguindo minha poesia e a cada nascer do sol, fui me tornando mais
consciente.
Posso aﬁrmar para vocês que meu coração jamais
esmoreceu ao longo da minha vida estudantil, sindical
e partidária, sobre se era ou não momento de parar.
Não, não era e não é! O momento é sempre de
seguir adiante. Não existem direitos demais para os
trabalhadores, existem sim, trabalhadores que necessitam e merecem mais direitos.
A luta da Assembléia Nacional Constituinte foi
um dos momentos mais bonitos da democracia. Lá
estavam vocês, lá estava eu, lá estávamos nós. Viver
aquele momento foi outro dos muitos presentes que
Deus reservou para mim.
Foi a minha 1ª eleição para deputado federal, do
total de quatro mandatos. Fui para Brasília morar com
o Lula e o Olívio, todos constituintes. O tempo passou
e Olívio Dutra elegeu-se Governador do Estado, Luiz
Inácio Lula da Silva tornou-se Presidente da República
e eu virei Senador.
Em 2002 viajei o estado na campanha “Tarso
Governador, Miguel Vice”. A companheira Emilia e eu
concorríamos ao Senado.
Nas eleições de 2004/2008 percorri mais de 400
cidades gaúchas e é com muita alegria que digo: Fui
muito bem recebido por todos os candidatos e Prefeitos. Vejo a presença de muitos deles aqui.
A eleição e reeleição de um operário chamado
Luiz Inácio Lula da Silva para presidente do Brasil foi
o grande V da vitória. Tornamos o impossível, possível. Como valeu a pena acreditarmos que poderíamos
chegar lá.
O povo gaúcho
A luta por uma vaga no Senado foi árdua, mas
ela veio pela mão da maioria, com a marca da rebeldia
do povo gaúcho. Povo símbolo de gente guerreira, que
escreveu sua história sempre sem dobrar a espinha
para o poder central.
Foi assim na Revolução Farroupilha em 1835, da
qual participaram os lanceiros negros; na Marcha da
Coluna Prestes entre 1925 e 1927, na Revolução de
1930 com Getulio Vargas, , na Legalidade com Leonel Brizola em 1961, na vida e no exílio do Presidente
João Goulart por causa do Golpe de 64 e, aqui vale
mais um parêntese para lembrar César Passarinho em
“Canto Livre” onde ele diz: “de que me adianta um par
de asas, se falta o céu para voar?”
Esta gente enfrenta os desaﬁos, ama com intensidade, se lança ao encontro daquilo que acredita,
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sabe transformar sonhos em realidade, quer seja na
ponta da lança ou com a força dos argumentos que
marcaram a nossa história.
A vida desse povo pode ser contada em versos
e poesias. Deus sabe dos nossos entreveros com conquistas e derrotas. Mas, sabe também, do nosso amor
às causas pelas quais peleamos.
Queremos um Rio Grande forte e independente. Queremos o Rio Grande idealizado pelos nossos
antepassados. Queremos um Rio Grande com lenços
vermelhos e brancos entrelaçados.
Queremos um Rio Grande com a força de seu
povo tendo o destaque que ele deve ter no cenário
nacional. Queremos um Rio Grande que valorize os
empreendedores mas também os trabalhadores.
Não queremos que ninguém reprima a liberdade
de expressão e de ação dos movimentos sociais no Rio
Grande do Sul, como acontece atualmente. Ditadura
nunca mais! Nunca mais!
Queremos um Rio Grande onde os atos de corrupção não sejam soprados pelo minuano como vergonha nacional.
Queremos um Pacto Federativo com responsabilidade social. Os estados e municípios tem que ter
mais recursos, mas aumentando os compromissos,
construindo agendas sociais focadas na melhoria de
vida e bem estar da população com o devido corte
das diferenças.
Queremos um Rio Grande unido onde prevaleça
a solidariedade e a fraternidade entre todos. Vamos
caminhar juntos!
Um dia, ao falar sobre estes gestos e o signiﬁcado deles para mim, um amigo muito querido me disse
“são gestos nobres que vieram das mãos daqueles
que nasceram plebeus mas que, mais do que os reis,
souberam ser generosos e abrir os ouvidos ao clamor
de sua gente.”
Disse a ele que todas essas pessoas com as
quais tenho me entrincheirado, numa luta permanente,
são a razão do meu viver.
Meus familiares
Meus amigos, gostaria de agradecer aos meus
familiares, que são a extensão da minha vida, alegria
dos meus dias, corações entrelaçados diretamente
ao meu coração apesar da distância física, fruto desta
minha vida.
Muitas foram as vezes em que eu tive que pedir
a eles que tivessem compreensão se eu não me fazia mais presente em suas vidas. Eles sempre compreenderam e me apoiaram, reaﬁrmando o amor que
nos une.
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A eles, neste momento, não peço perdão porque
faria tudo de novo, mas agradeço pelo apoio e creiam:
dei a todos o melhor que podia dar.
Numa assembléia dos metalúrgicos, por exemplo,
em plena greve um de meus ﬁlhos estava nascendo e
eu pedi ao secretário geral do sindicato que fosse ao
hospital ver se estava tudo bem.
Eu ﬁcaria no piquete, pois julgava que meu ﬁlho
não era melhor que o ﬁlho dos meus companheiros.
Muitas crianças choravam pela distância de suas mães
e pais que estavam ali, comigo.
Outro momento foi quando uma de minhas ﬁlhas
fazia quinze anos. A festa foi na Sede do Sindicato. Ela
me esperava na porta. Eu estava negociando com os
empregadores e empregados motoristas a greve em
Porto Alegre. Falei aos negociadores que estavam na
mesa: “Me dêem uma hora, vou a Canoas dançar a
valsa dos 15 anos com minha ﬁlha e volto. Todos, em
silêncio, se levantaram. Eu fui, ela estava aos prantos,
dancei a valsa com ela e seus olhos brilharam como
se tivesse ganho um presente.
Voltei em uma hora. A negociação avançou e
terminou com um acordo.
Minha mãe, já fraquinha, com mais de 80 anos, me
dizia: “vai em frente Renato. Quero te ver senador antes
de me encontrar lá no céu com teu pai, o meu Ignácio.
Dito e feito. Hoje ela está lá com certeza cavalgando ao lado do seu herói, o domador de cavalos,
Ignácio Paim, meu pai.
Em outra ocasião o meu irmão mais velho, Ariovaldo Paim, que chamávamos de Bolo, faleceu. No dia
do enterro o salário mínimo estava sendo votado no
Plenário do Senado. Não vim ao Rio Grande do Sul.
Fiquei no Senado, defendi e aprovamos o novo salário
mínimo, ultrapassando a barreira dos U$ 100 dólares.
Hoje ele é de U$ 200 dólares.
E disse: “Tenho certeza que lá do céu os meus irmãos Bolo e Marlene, estão felizes por esta conquista dos
trabalhadores” Meus irmãos todos ﬁcaram solidários e disseram: “Renato, nós entendemos, esta é a sua vida” Nos
reunimos na Missa de 7º dia com muita saudade no peito,
muito choro, mas todos cientes do dever cumprido.
“Desculpe Bolo”, que Deus ilumine vocês cada
vez mais!
A carta que recebi de uma das minhas ﬁlhas,
traduz a falta que ﬁz em momentos em que ela mais
precisava. Ela escreveu que a chuva batia na janela.
Ela ouvia os trovões e via os raios.
Chorando de saudade e de medo ﬁcava esperando que eu chegasse, mas eu não chegava. Estava em
passeatas, greves e reuniões. Sinto muito ﬁlhos, por
não ter estado mais presente. Quando percebi vocês
já eram adultos.
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Mas, a verdade é que, meus amigos e minhas amigas, eu sinto essa grande necessidade de estar com o
povo, essa é a minha poesia. É esse sentimento, que
nasceu comigo, que me toma por completo, que me faz
defender os ideais que me acompanham vida afora.
Ideais que me dão força até mesmo de votar somente com a minha consciência, fruto da vida de vocês.
Foram 1.436 projetos...
Pelos projetos que apresentei e as idéias que
defendo lá no Congresso Nacional, muitos dizem que
eu sou o último dos Moicanos. Nunca me esqueço de
um artigo do Senador e Vice-Governador do Ceará,
Beni Veras, publicado na década de 90, cujo título era
“a luta de um homem só”
Era um texto onde ele falava como se eu fosse
um Dom Quixote. Dizia: “lá vai ele sozinho, mas não
se deixa abater, pois está numa luta que exige determinação e coragem”
Falando em artigos, lembro-me do artigo do escritor e historiador Décio de Freitas, já falecido, cujo
título era: “Um Zumbi no Senado”, uma das análises
mais lindas do nosso trabalho.
Na verdade, todos os projetos que apresentei nasceram de um olhar atento à minha gente e se transformaram em idéias colocadas no papel, como se estivessem
fecundando a terra, na esperança da colheita.
Foi assim com o Estatuto do Idoso, O Estatuto
das Pessoas com Deﬁciência, o Estatuto do Motorista,
o Estatuto da Igualdade Racial, o centro de referência
em todas as comunidades quilombolas (Quilombos do
amanhã), a campanha nacional Preconceito e Discriminação Zero “o alvorecer de uma nova consciência”, o
Ensino Técnico (FUNDEP), o Salário Mínimo, o reajuste
integral para aposentados e pensionistas, a recuperação das perdas sofridas em seus proventos, o ﬁm do
Fator Previdenciário, investimentos na saúde, o projeto
que proíbe o uso de gorduras trans, postos de trabalho,
ﬁm do voto secreto, a PEC que proíbe que os recursos
da Seguridade sejam usados para outros ﬁns, a punição para os crimes de colarinho branco com o conﬁsco
dos bens, o ensino gratuito, casa própria, terra, o FAT
Rural que beneﬁcia os trabalhadores e trabalhadoras
rurais, a participação dos trabalhadores nos lucros, a
estabilidade para todos os sindicalistas.
O mesmo aconteceu com a ampliação do seguro
desemprego, combate a todos os preconceitos, o projeto da Senadora Patrícia Saboya que amplia a licença
maternidade para seis meses e que eu tive a alegria de
ser o relator e de estender esse direito também para
as servidoras públicas, e tantos outros.
O Estatuto do Idoso já é Lei. Foi aprovado em
2003. Com certeza ele trouxe benefícios imediatos
para mais de 25 milhões de brasileiros.
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O Estatuto da Pessoa Com Deﬁciência já aprovei
no Senado no ano de 2008. Está pronto para votação
na Câmara. Ele trará benefícios para cerca de 30 milhões de pessoas.
O Fórum Social Mundial realizado recentemente,
no Pará, aprovou Moção exigindo a aprovação deste
projeto até dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta
da Pessoa Com Deﬁciência. Esse dia foi transformado
em Lei, de minha autoria, e ﬁz isto inspirado na primavera, pois ela começa em setembro. Não tem estação
mais bonita do que essa.
Um projeto importantíssimo. Costumo dizer que a
natureza respeita as diferenças. Precisamos fazer o mesmo, destacamos o projeto Cantando as Diferenças.
O Estatuto do Motorista, além de garantir aposentadoria especial a todo trabalhador do volante, limita a
carga horária em defesa da vida.
Eu que sou um apaixonado pela natureza não
poderia deixar de destacar duas iniciativas que tomei
neste sentido. A primeira visa assegurar que os três
Poderes, União, Estados e Municípios só utilizem papel reciclado.
A outra incentiva todos a investir cada vez mais
no Emprego Verde. Ela gerará trabalho e ao mesmo
tempo promoverá a defesa do meio ambiente.
Meus amigos, esses projetos acalentam o nosso
sonho de construir um mundo melhor para todos. Esta
é a causa que embala a vida dos poetas. Martin Luther
King, que para mim também era um poeta, disse: “Um
homem que não descobriu uma causa pela qual ele
poderia morrer não entendeu o sentido da vida”
A vida, meus amigos, é uma poesia e ela brota
das nossas intenções, das nossas veias, da nossa
verdade, dos nossos sentimentos.
Viver em perfeita harmonia uns com os outros, viver fazendo da nossa poesia uma luz que reﬂita ânimo,
coragem, alegria, destemor, caridade, solidariedade é
o que cabe a cada um de nós.
Querer que todos tenham uma vida digna faz parte desta poesia. Não posso entender um mundo onde
poucos tem tanto e tantos, não tem quase nada.
Alguns não aceitam este meu jeito rebelde de
ser. Eu sempre digo: “tudo bem, é preciso respeitar
o direito deles pensarem diferente” Mas eu vou continuar lutando!
A crise – Preconceitos
Neste momento estamos em meio a uma crise
econômica mundial. Uma crise que ninguém pode
negar. Os salários estão arrochados. Os bancos não
querem abrir mão de seus lucros.
Tenho esperança que a crise pode passar. As
medidas ﬁscais e ﬁnanceiras devem ser ousadas, ca-
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pazes de reverter as expectativas adversas e frear a
evolução desse ciclo recessivo.
É preciso também diminuir o lucro dos bancos,
um lucro abusivo, o maior de todos os tempos.
A taxa de juros no Brasil é uma verdadeira agiotagem.
Há poucos meses, quando os lucros eram exorbitantes os banqueiros só sorriam. Agora, durante a
crise, querem manter estes mesmos lucros mandando
a conta para a população.
Esta minha posição dura, em defesa do nosso
povo e contra os juros bancários, talvez tenha tudo a
ver com a data do meu aniversário, 15 de março, Dia
Mundial em Defesa do Consumidor.
Devemos sim, é garantir o ﬁm do fator previdenciário, a reposição das perdas dos aposentados e que
seja estendido a todos, o mesmo percentual de reajuste dado ao salário mínimo. Tão importante para mim,
quanto foi fazer greve de fome na Câmara dos Deputados exigindo o reajuste do salário mínimo, que por
sinal conseguimos, foi fazer, no Senado da República,
uma vigília de três noites para que os projetos em favor dos aposentados e pensionistas fossem votados
por unanimidade.
Os três projetos já foram aprovados no Senado
e aguardamos que a Câmara dos Deputados faça a
sua parte.
Meus amigos, eu sei que a batalha em defesa dos
trabalhadores e aposentados é uma guerra, é uma luta
desigual de Davi contra Golias, mas creiam, tal qual a
história, nós venceremos. Nós que combatemos tanto
todas as discriminações lembramos aqui do Estatuto
da Igualdade Racial.
Ele é aguardado com ansiedade por todas as
pessoas de bem do nosso País. Vocês sabem que o
Brasil foi a última nação a abolir a escravidão. Nós temos uma dívida para com os negros.
O Estatuto é a verdadeira carta da liberdade e de
direitos que não veio em 13 de maio de 1888. Precisamos colocar esse instrumento de direitos ao alcance
da nossa população que já sofreu demais.
Neste momento voltamos ao meu querido César
Passarinho para ouvirmos na voz de Dante Ramon Ledesma, “Negro de 35”, de autoria de J Ruﬁno Aguiar
e Clovis Souza,
Negro de 35
A negritude trazia a marca da escravidão
Quem tinha a pele polianga vivia na escuridão
Desgarrado e acorrentado, sem ter direto a razão
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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, ensangüentando 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)
Esta música que ouvimos e que fala em liberdade,
direitos iguais e combate aos preconceitos, passa pela
reforma tributária, porque quem paga tributo neste país
são os mais pobres, são os trabalhadores.
Reforma Tributária sim, queremos, mas não com
o nosso povo pagando a conta. Reforma Tributária,
sim, mas não retirando os recursos da Seguridade
Social que podem inviabilizar a saúde, a assistência
e a previdência.
Também me preocupa muito o desemprego que
avança em todas as regiões do país. As micro e pequenas empresas cumprem um papel fundamental na
geração de postos de trabalho, por isso entendo que o

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

BNDES, como papel de banco de fomento, deve focar
seu olhar muito mais para este setor.
Apresentei em 2008 o PLS 376, que Institui o
Fundo de Financiamento para Micro, Pequenas e Médias Empresas – FFMPME.
No mundo inteiro, as micros, pequenas e médias empresas são as principais responsáveis pela
criação de empregos, bem como têm importante
papel na sustentação da demanda agregada, na
introdução de inovações mercadológicas e na geração de renda.
Se queremos combater as demissões e a concentração de renda vamos reduzir a jornada de trabalho, sem redução de salários. Apresentei projeto que
cria incentivo ﬁscal no âmbito do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica. A empresa que reduzir a jornada
e não reduzir os salários poderá deduzir este gasto
com impostos a pagar.
Nós podemos vencer a crise. Temos que nos unir
e enfrentar as adversidades oferecendo nossas idéias
para ultrapassar esse momento.
Eleições 2010
Minha gente, nós somos de uma geração que
aprendeu a respeitar Gandhi, Nelson Mandela, Barack Obama, o operário nordestino presidente do Brasil,
Luis Inácio Lula da Silva.
Somos da geração de Chico Mendes, de Adão
Preto, de Marina Silva, de Abdias do Nascimento que
completou, este mês, 95 anos de idade.
Somos da geração que viu um índio chegar
à Presidência da Bolívia, Evo Morales e as mulheres chegarem ao poder no Chile, na Argentina e na
Itália.
Somos da geração que também poderá ver uma
mulher presidente no nosso País.
Essa mulher pode ser Dilma Rousseff, combatente, de caráter, que foi torturada durante a ditadura
militar e que hoje, pela sua competência e militância
é a indicada pelo PT e pelo Presidente Lula para ser
a 1ª mulher Presidente da República do Brasil.
Recordo da Dilma nos momentos difíceis em que
ela me ajudou a ser presidente do Sindicato, a ser Deputado Federal e Senador.
Ela é ﬁrme como são os Líderes, mas jamais
perdeu a ternura.
A Dilma me faz lembrar que somos da geração ProUni, Luz para Todos, Pronaf, Cotas nas Universidades, Bolsa Família, Pré-Sal, células tronco e
tantas outras iniciativas que são marcas do nosso
Governo.
Meus amigos e minhas amigas, com certeza estaremos juntos em 2010, elegendo os nossos deputados
federais, estaduais e um governador comprometido com
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a nossa gente. O Senado, creio eu, deverá ser, com o
apoio de vocês, o meu campo de batalha. Somaremos
todas as nossas forças para reeleger o nosso projeto
nacional. VAMOS PARA O TRI!
Um Presidente negro
Quero dizer para vocês que as causas dos movimentos sociais estão acima de siglas partidárias e
dos nomes. Para mim vocês são os sujeitos da história.
Vocês são os meus heróis.
A nossa geração viu um homem negro, Barack
Obama, ser eleito Presidente dos Estados Unidos. Mas,
não esqueçamos que lá, um dos pivôs que levou à Guerra da Secessão foi a escravidão. Não esqueçamos das
ações aﬁrmativas, não esqueçamos da Marcha sobre
Washington pelos direitos civis, não esqueçamos da
professora Rosa Parks e sua resistência...
Não esqueçamos de Malcolm X, de Martin Luther
King e, tantos outros que deram a sua vida para que
esse momento acontecesse.
Já passei pelos cinco continentes, Europa, África, Ásia, América e Oceania. E aﬁrmo com certeza,
nós somos a maioria da população negra fora do continente africano.
Estive na África do Sul, em 1990, com Benedita
da Silva, Carlos Alberto Caó, Edmilson Valentim, Domingos Leoneli, João Hermann, exigindo em nome do
povo brasileiro, a liberdade de Nelson Mandela. Foi
quando li a “Carta da Liberdade” que me foi entregue
por Winnie Mandela. Posso aﬁrmar: foi o momento, talvez, mais bonito da minha vida. Naquele mesmo ano
Mandela foi libertado.
Lembro a todos que Mandela passou 27 anos
no cárcere combatendo o apartheid na África do Sul.
Não devemos esquecer dos milhares de heróis anônimos que tombaram em nome da liberdade até elegêlo Presidente.
O momento de eleger um Presidente negro na
América Latina, virá.
Será no Brasil.
Será aqui na terra de Zumbi, de Oliveira Silveira e
Guarani Santos. Lutadores pela liberdade e igualdade,
que estarão sempre entre nós.
Nós veremos a verdade e a vontade popular
serem vitoriosas. Não sei como e quando. Só sei que
vai acontecer.
Me vem à mente, neste momento a ousadia e a
coragem de um Garrincha driblando com alegria os
seus adversários. Mostrando que gostamos sim de
futebol, de samba, de carnaval.
Somos românticos, somos poetas, mas somos
também agentes políticos e sabemos que política é
Poder e esse Poder pode levar à nossa gente saúde,
educação, segurança, emprego, salário decente, casa
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própria, direito à terra, saneamento básico, políticas
de combate à fome, à miséria, à discriminação, enﬁm
cidadania e qualidade de vida.
Avançaremos com o nosso time, pelos campos,
pelas estradas, pelos estádios, praças e palcos, conquistando os aplausos e votos de todos, negros, brancos
e índios. Nesse dia elegeremos um negro Presidente.
Faremos com certeza, um gol de placa.
Parabéns a todos que estão construindo essa
proposta. Ela está viva, caminhando com certeza a
passos largos para o futuro.
O gesto de vocês marcará para sempre o coração
da nossa gente. Não importa o que aconteça, o importante é a certeza de que o sol virá no amanhã, como
a lua e as estrelas virão iluminar nossas noites.
Meus abraços a estes guerreiros e guerreiras que
tiveram a mesma ousadia de Zumbi na resistência, no
Quilombo dos Palmares.
Meus amigos e amigas queridos, no ano que
vem vou completar 60 anos. Aprendi desde guri que
os olhos tem que mirar o horizonte e não os próprios
pés. Para os homens livres o céu é o limite.
Enxergo, com meu coração ansioso por paz, por
amor à natureza, por dedicação as pessoas, um futuro
glorioso onde homens, mulheres, crianças vivam o presente em perfeita harmonia, em perfeito sentir a vida,
em desejo de fazer o bem, de plantar a semente que
pode gerar os sonhos de cada um quando sonhados
pelo bem de todos.
O horizonte que se agiganta a nossa frente é
uma estrada que espera ser trilhada com ﬁrmeza, por
corações iluminados, com boa vontade e com fé.
Fé em Deus, fé em todas as possibilidades que o
Criador colocou em cada um de nós, fé na união que
nos levará a seguir adiante com esse projeto que é a
razão de nossas vidas.
Que Deus nos ajude a continuar dizendo SIM
para nossa gente para que a vida de cada ser humano possa ser escrita com lindos versos. Versos que
somados uns aos outros formem a mais linda poesia.
Uma poesia chamada AMOR.
Até logo... até breve... 60 anos
Tenham certeza de que foi uma honra falar para
vocês, nesta tarde, sobre alguns momentos da minha
vida.
Quero lhe dizer...
Obrigado pelo seu abraço, obrigado por ter estendido sua mão pra mim e ter aceito a minha. Obrigado por ter escutado o que eu tinha para lhe dizer
e por ter me deixado compartilhar com você os meus
andares!
Vida longa ao povo gaúcho!
Viva o Brasil!
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Que o caminho e a vida dos poetas façam com que
a gente encontre o caminho da igualdade e da paz!
Vida eterna aos lanceiros, negros e brancos, que
morreram lutando pelo solo gaúcho!
Vida eterna a todos cantores, trovadores, compositores, poetas, nativistas e militantes do passado
e do presente que ﬁzeram da sua voz instrumento de
busca da liberdade e da justiça.
Vida eterna à história desses homens e mulheres cujas vidas e canções me inspiraram ao fazer este
pronunciamento.
Eu só posso dizer obrigado. Como é bom saber
que no mundo existem pessoas iguais a vocês.
Muito obrigado, César Passarinho! Sua voz e
suas canções são eternas! Sim, eternas!
Termino com a canção “Que homens são esses”,
escrita por Francisco Castilhos e Carlos Moacir. Que
ela seja como uma oração em homenagem ao grande
e inesquecível intérprete desta letra, o negro, César
Passarinho.
Vamos cantá-la juntos. Convido a você, Dante
Ramon Ledesma e você Claudinha para serem os
maestros dessa música, que é um hino dos homens
e mulheres livres... livres... livres...
Que Homens São Esses
Que homens são esses
Que fogem a luta
Será que não sabem as glórias do pago
Que homens são esses que nada respondem, que calam verdades, que reprimem afagos
Que homens são esses que trazem nas
mãos o freio, o cabresto, a rédea e o bucal
Que homens são esses que tem o dever
de fazer o bem, mas só fazem o mal
Eu quero ser gente igual aos avós
Eu quero ser gente igual aos meus pais
Eu quero ser homem sem mágoas no peito
Eu quero respeito e direitos iguais
Eu quero este pampa semeando bondade
Eu quero sonhar com homens irmãos
Eu quero meu ﬁlho sem ódio nem guerra
Eu quero esta terra ao alcance das mãos
Que sejam mais justos os homens de agora
Que cantem cantigas, antigas e puras
Relembrem ﬁguras sem nada temer
Procurem um mundo de paz na planura
E encontrem na luta, na força e na raça
Um novo caminho no alvorecer
Desperta meu povo do ventre de outrora
Onde marcas presentes não são cicatrizes
Desperta meu povo liberta teu grito
Num brado mais forte que as próprias raízes
Eu quero ser gente igual aos avós
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Eu quero ser gente igual aos meus pais
Eu quero ser homem sem mágoas no peito
Eu quero respeito e direitos iguais
Eu quero este pampa semeando bondade
Eu quero sonhar com homens irmãos
Eu quero meu ﬁlho sem ódio nem guerra
Eu quero esta terra ao alcance das mãos
Vida eterna a você, César Passarinho!
Vida eterna a todos vocês, militantes das
causas populares.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria
de registrar que estiveram presentes neste evento,
neste almoço, cerca de três mil pessoas, onde cada
um pagou a sua!
Quero de público agradecer a todos que prestigiaram este evento. Agradeço ao Ministro da Justiça,
Tarso Genro que falou em nome do Governo Federal,
ao Presidente do Partido dos Trabalhadores no Rio
Grande do Sul, Olívio Dutra que falou em nome de todos os partidos lá representados, uma vez que foi um
evento suprapartidário e intersindical.
Fizeram o uso da palavra os Senadores Mão
Santa e Sergio Zambiasi, que falaram em nome do
Senado da República.
O Líder do Governo na Câmara dos Deputados,
Deputado Federal Henrique Fontana, falou em nome
daquela Casa.
Agradeço também a presença da Deputada Federal, Maria do Rosário, dos Deputados Estaduais
Fabiano, Marcon, Villaverde e Raul Carrion.
Recebi com satisfação também, os cumprimentos,
naquele momento, de Paulo Ferreira, representando a
Executiva Nacional do PT e do Dr. José Pinto da Mota
Filho, meu suplente ao Senado.
Em nome da Assembléia Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul fez uso da palavra o seu Presidente, Deputado Estadual Ivar Pavan.
O Prefeito Jairo Jorge, recém eleito em Canoas, pronunciou-se em nome dos Prefeitos gaúchos.
Agradeço pois estiveram lá dezenas de Prefeitos e
Vereadores.
Enﬁm, como não posso citar todas as autoridades
lá presentes, ﬁca o meu carinho a todos que deram
sua contribuição nesta data tão simbólica.
Quero agradecer a todos os oradores que usaram
da palavra e enalteceram nosso trabalho como Senador
e disseram que trabalharão muito para que em 2010 a
nossa reeleição aconteça a ﬁm de continuar esta obra
que é de todos nós aqui no Senado da República.
Agradeço muito à Casa do Gaúcho, local onde
aconteceu o evento.
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E também à COBAP, MOSAP, às Centrais, Confederações, Sindicatos, Associações de Servidores e
dezenas de setores organizados da sociedade.
Meu agradecimento especial à família do cantor
e compositor César Passarinho e às delegações que
vieram do interior do Rio Grande do Sul e de outros
estados.
Agradeço ao cantor Dante Ramon Ledesma, pelas músicas que interpretou.
Agradeço ao grupo de pagode Doce Mistério, ao
grupo OP Samba, aos Cavaleiros Lanceiros Negros,
ao conjunto gauchesco de Canoas, ao Prefeito de
Caçapava do Sul, Coronel Tiaraju e Macedinho que o
acompanhou em uma trova que ﬁzeram para mim.
Agradeço muito à cantora, compositora e apresentadora do evento, Cláudia Quadros e sua banda,
que me brindou com uma música de sua autoria e de
Edivaldo Guterres, que fala do nosso trabalho aqui
no Senado.
Ela chamou a música de:
“COM PAULO PAIM É POSSÍVEL
SIM!”
UM HOMEM COMO TODOS NÓS
QUE FEZ OUVIR A SUA VOZ
NA LUTA CONTRA TODOS OS PRECONCEITOS
FAZENDO VALER NOSSOS DIREITOS
IDOSOS, NEGROS, BRANCOS, ÍNDIOS,
MULHERES E DEFICIENTES
REPRESENTAS A LUTA DE UM POVO
NO SENADO OU ENTRE A GENTE
SEMPRE A LUTAR POR UM PAÍS DIFERENTE
REFRÃO
PARABÉNS QUERIDO COMPANHEIRO
TEUS SONHOS SÃO TAMBÉM NOSSOS SONHOS
E JUNTOS REALIZAREMOS
CONSTRUIR UM BRASIL MELHOR
ONDE A VERDADE SEMPRE PREVALEÇA
É O QUE TODOS NÓS QUEREMOS
COM PAIM, SIM, “NÓS VENCEREMOS”!
Era o que tinha a dizer.
Apêndice: O hoje Senador, Paulo Paim nasceu
em Caxias do Sul, no dia 15 de março de 1950. Foi
eleito deputado federal por quatro mandatos. É ﬁlho
de Ignácio Paim e Itália Paim. Ambos ganhavam um
salário mínimo e criaram dez ﬁlhos. Dois de seus irmãos já são falecidos, Ariovaldo Alves Paim (o Bolo)
e Marlene Paim de Lima.
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César Passarinho nasceu em 21 de março de
1949, na cidade de Uruguaiana. Era o cantor símbolo
da Califórnia da Canção, o músico da pilcha. César
Scoutt era chamado de Passarinho, uma referência
ao pai, que tinha a alcunha de gurrião (pardal). O ﬁlho do pássaro se transformou em passarinho. Só em
Uruguaiana ganhou quatro Calhandras de Ouro e
conquistou sete prêmios de melhor intérprete. Lançou
seis LPs e se preparava para o sétimo. Faleceu em 14
de maio de 1998.
Abdias do Nascimento nasceu em 14 de março de
1914, na cidade de Franca. É poeta, ativista do Movimento Negro, ator (criou em 1944 o Teatro Experimental
do Negro) e escultor. Foi deputado federal de 1983 a
1987, e senador da República de 1997 a 1999. Colaborou fortemente para a criação do Movimento Negro
Uniﬁcado. Recebeu o título de Doutor “Honoris Causa”
da Universidade de Brasília. Foi Professor Benemérito
da Universidade do Estado de Nova York e doutor “Honoris Causa” pelo Estado do Rio de Janeiro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, na sexta-feira passada, eu participei de
um ato público, na cidade de São Leopoldo, no Rio
Grande do Sul, em favor dos direitos dos aposentados
e pensionistas deste país. Foi uma verdadeira aula de
cidadania.
O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (Cobap), sendo
o seu presidente, o Sr. Warley Martins Gonçalves; pela
Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas/RS (Fetapergs), que tem como presidente o Sr.
Osvaldo Fauerharmel; e também pela Associação dos
Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de São
Leopoldo (Atapen-SL), sendo o seu presidente, o Sr.
Erlon Caetano Pinheiro de Souza.
Sr. Presidente, 40 caravanas do interior do estado
se ﬁzeram presentes no ato. Mais de 5 mil aposentados
e pensionistas exigiram a aprovação de três projetos
de nossa autoria e que beneﬁciam a categoria.
São eles: o que recompõe as perdas salariais (PL
4434/08), o que acaba com o famigerado fator previdenciário (PL 3299/08) e o que concede às aposentadorias e pensões o mesmo percentual de reajuste
dado ao mínimo (PL 1/07).
Esses projetos já foram aprovados pelo Senado
Federal e, atualmente, tramitam na Câmara dos Deputados. Recentemente, o presidente Michel Temer,
aﬁrmou que, assim que a pauta for destrancada, os
três projetos serão votados.
No mesmo dia, outros estados realizaram também
atos públicos pedindo que a Câmara dos Deputados
aprove os projetos. Como exemplo, cito Santa Catari-
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na, Rio de Janeiro e Pernambuco. Da mesma forma, a
Cobap e as federações estaduais deram total apoio.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, 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. PMDB – PI)
– Nossos cumprimentos, mais uma vez, ao Senador
Paulo Paim. Lá, Senador Adelmir Santana, eu representava este Senado, que representa o povo do Brasil.
E posso, como Cícero, que dizia “o Senado e o povo
de Roma”, dizer: o Senado e o povo do Brasil. E lá eu
disse: o Brasil quer Paulo Paim Senador da República. O Rio Grande do Sul nunca decepcionou o Brasil
e não pode decepcionar agora. Aclamado, Paulo Paim
voltará a esta Casa.
Passamos a palavra à Senadora Serys Slhessarenko, que é do Partido dos Trabalhadores do Mato
Grosso e está usando da palavra por permuta com o
Senador Heráclito Fortes.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Senador Paulo Paim, eu gostaria de cumprimentálo pelo seu aniversário e por todos os relatos que recebi de como as coisas aconteceram. Vou aqui reforçar,
Senador Paim, uma parte da sua preocupação quando
o senhor fala na criança e no adolescente, nos nossos
jovens. É sobre eles que vou falar aqui hoje.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho
tratar hoje de um assunto sobre o qual tenho sido,
constantemente, perguntada, que é a instituição do
Sinase – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Esse sistema, proposto pelo Governo Federal,
tramita na Câmara dos Deputados sob o número PL nº
1.627/2007, projeto que deverá ter impacto profundo
na forma como os adolescentes em situação infracional serão atendidos.
O projeto de lei dispõe sobre os sistemas de atendimento socioeducativo e regulamenta a execução de
medidas destinadas ao adolescente, alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Não preciso destacar a importância desse projeto. Todos estamos ansiosos pela aprovação de um
projeto desta envergadura que trate de forma tão direta e eﬁciente esse problema que é, sem dúvida,
um marco na consolidação dos direitos da criança e
do adolescente, instaurando em nossa legislação um
conjunto de normas jurídicas que tratam da especiﬁcidade das crianças, amparando-as e tutelando-as
quando necessário.
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Hoje, o Estatuto já provou sua função essencial
para as garantias dos direitos de crianças e adolescentes, priorizando de fato a proteção integral e garantidora da prioridade absoluta de nossos pequenos
para Estado, família e sociedade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho quatro ﬁlhos
e quatro netos. Para mim, é muito clara a questão da
criança e do adolescente. Digo sempre, Sr. Presidente,
que temos que parar com este discurso de que criança
e adolescente são o futuro do Brasil, são o futuro de um
País. Criança e adolescente têm que ser o presente do
País. Pela forma como as crianças e os adolescentes
são tratados hoje – com acesso à educação, à saúde,
à habitação; com trabalho para os seus familiares –,
isto é, se são tratados com dignidade, o nosso futuro
estará assegurado e o deles também. Então, não se
deve dizer à criança e ao adolescente que eles são o
futuro do Brasil! Não! Digam: “Vocês são o presente”.
E só com esse presente assegurado com dignidade
vocês terão futuro com dignidade. Não tenho dúvidas
disso. Daí, a nossa preocupação permanente e constante com a criança e com os nossos jovens.
Passados 18 anos do ECA, estamos diante da
necessidade de ajustes, compatibilizando o Estatuto
à nossa realidade do dia a dia. A redação atual da lei
traz de forma muito genérica a aplicação das medidas
socioeducativas, traçando somente diretrizes, o que
provoca disparidades na execução dessas medidas
entre os Estados, ﬁcando a cargo de cada um deles a
efetividade. Essa situação cria grande prejuízo para a
recuperação dos adolescentes, que têm, em grande
parte, os seus direitos desrespeitados, criando seqüelas sociais gravíssimas. Ao invés de os adolescentes
que cometeram alguma infração serem reeducados e
recuperados, tornam-se muitas vezes adolescentes
sequelados, que acabam trazendo problemas mais
graves para a sociedade.
O projeto busca superar esse problema por meio
do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo,
coordenado pela União, com a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios, afastando a ideia
– para mim absurda – de que a simples redução da
maioridade penal resolverá o problema. Não resolverá o problema; é claro que não! Essa medida é insuﬁciente para produzir resultados positivos no combate
à criminalidade.
O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) foi aprovado pelo Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).
Ele prevê normas que padronizam os procedimentos
jurídicos envolvendo crianças e adolescentes, que vão
desde a apuração do ato infracional até a aplicação
das medidas socioeducativas. Entre as mudanças es-
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tabelecidas está a exigência de que cada unidade de
atendimento em regime fechado atenda, no máximo,
a noventa adolescentes por vez, sendo que os quartos
deverão ser ocupados por apenas três jovens. Também
está prevista a mudança na arquitetura dessas unidades, que deverá privilegiar as construções horizontais
e espaços para atividades físicas. Serviços de educação, saúde, lazer, cultura, esporte e proﬁssionalização
são prioridades no Sistema.
O Governo Federal é responsável pela coordenação e execução da política nacional de atendimento
socioeducativo e pela variação dos sistemas estaduais,
distrital e municipais. Os Estados e o Distrito Federal
estabelecem os modelos pedagógicos e arquitetônicos
para aplicação das medidas em meio fechado (internação provisória e semiliberdade) de acordo com as
determinações do ECA. E os Municípios devem criar e
manter programas que garantam o direito à convivência
familiar e comunitária dos adolescentes para execução
das medidas em meio aberto (liberdade assistida e
prestação de serviços à comunidade). Os Municípios
com mais de cem mil habitantes devem elaborar e pôr
em prática planos. Municípios menores poderão fazer
consórcios entre si e elaborar planos regionais.
A proposta está de acordo com o disposto na
Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada
pela ONU e ratiﬁcada pelo Brasil, garantindo direitos
aos adolescentes com problemas infracionais.
Uma inovação importante é a individualização
das medidas, por meio da regulamentação, que serão
aplicadas ao infrator menor de idade, por meio de um
processo especíﬁco, respeitando as particularidades
de cada um.
Serão criados planos individuais de cumprimento
das medidas socioeducativas, que passarão a ﬁgurar
como fortes instrumentos de tutela dos adolescentes,
ao individualizar, ao máximo, a aplicação das medidas.
O objetivo é respeitar a singularidade desta criança
ou deste adolescente, servindo como meio de gerenciamento e registro de todas as atividades por eles
desempenhadas.
A elaboração do plano individual estará a cargo de
diversos órgãos, garantindo a efetividade e o respeito
à dignidade e aos direitos do menor de idade. Participarão, além da direção do programa de atendimento,
o Ministério Público, o defensor do adolescente e a
autoridade judiciária, que deverá acompanhar a implementação e, sempre que possível, levar em conta a
opinião da criança ou adolescente e de seus pais.
O Sinase articula os três níveis de Governo para
o desenvolvimento desses programas de atendimento,
considerando a intersetorialidade e a corresponsabilidade da família – a família tem que responder, tem que
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ter responsabilidade com suas crianças e seus jovens
–, bem como da comunidade e do Estado. O sistema
estabelece as competências e responsabilidades dos
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente,
que devem sempre fundamentar suas decisões em
diagnósticos e em diálogo direto com os demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, tais como
o Poder Judiciário e o Ministério Público.
Devemos destacar, ainda, Sr. Presidente, a gestão pedagógica no atendimento socioeducativo, por
meio de um conjunto de diretrizes pedagógicas que
buscam a prevalência da ação socioeducativa sobre
os aspectos meramente sancionatórios.
Precisamos assumir com responsabilidade a
necessidade, Senador Mão Santa, que preside esta
sessão neste momento, da ação socioeducativa. Vemos os crimes acontecendo, sendo mostrados pela
imprensa – e têm que ser mostrados –; e a sociedade até ﬁca condoída em determinado momento, mas,
passado aquele momento, parece que esquecemos.
O Sinase é realmente aquilo de que precisamos. Ele
precisa ser aprovado na Câmara e precisa vir para o
Senado, para que, realmente, mudemos essa questão,
mudemos essa situação dos menores infratores, para
que sejam reeducados e reintegrados à sociedade, aí
sim, como cidadãos de bem.
O projeto pedagógico como ordenador de ação
e gestão do atendimento e a participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e na avaliação das ações socioeducativas são ações que buscam
a inclusão, e não mais a exclusão da sociedade, no
intuito da recuperação, da sociabilização e do desenvolvimento saudável, através da educação.
São traçados, Sr. Presidente, parâmetros, entre
eles, a disciplina como meio para a realização da ação
socioeducativa; a diversidade étnico-racial, de gênero
e sexual norteadora da prática pedagógica; a família e
a comunidade participando ativamente da experiência.
Toda ação tem que ter como horizonte o atendimento
mais adequado à condição peculiar de desenvolvimento dos adolescentes.
Estamos diante de uma política pública destinada
à inclusão do adolescente em conﬂito com a lei que
se correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes
campos das políticas públicas e sociais.
O texto não é uma criação do Governo Federal
nem do partido “a” ou “b”, Sr. Presidente, mas uma
construção coletiva, fruto do amplo debate, através de
seminários regionais, seminário nacional, reuniões e
oﬁcinas técnicas, sob a coordenação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, da Associação
Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da
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Infância e do Fórum Nacional de Organizações Governamentais de Atendimento à Criança e ao Adolescente,
além de juízes, promotores, conselheiros de direitos
tutelares e técnicos que desenvolvem trabalhos com
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas,
e com o apoio institucional do Fundo das Nações Unidas para a Infância e do Instituto Latino-americano das
Nações Unidas para a Prevenção do Delito.
É importante destacar, Sr. Presidente, que o Sinase aponta seis dimensões básicas do atendimento que
devem necessariamente permear o desenvolvimento
da política: primeiro, o espaço físico, de modo a assegurar atendimento adequado ao adolescente em todas
as modalidades de medidas socioeducativas; segundo,
o desenvolvimento pessoal e social do adolescente,
entendido como o desenvolvimento da autonomia, da
solidariedade e de competências pessoais relacionais, cognitivas e produtivas; terceiro, o respeito aos
direitos humanos em todas as etapas do atendimento;
quarto, o acompanhamento técnico multiproﬁssional,
cujo perﬁl garanta um acompanhamento integral dos
adolescentes e suas famílias; a formação continuada
dos proﬁssionais envolvidos na ação socioeducativa;
e a construção de alianças estratégicas para a constituição da rede de atendimento indispensável para a
inclusão social dos adolescentes.
Esse projeto, quando aprovado, representará
avanço no tratamento dos adolescentes infratores,
sem romper com as bases ideológicas que insculpiram
na Constituição Federal as garantias para a proteção
integral às crianças e ao adolescente.
Quero aqui pedir a nossos Deputados que garantam a celeridade na tramitação dessa proposição. Ela é
fundamental para garantir a recuperação de menores
infratores que hoje, pela não planiﬁcação de uma ação,
estão entregues à própria sorte e, por vezes, sujeitos
ao desrespeito e à violência.
E a violência, como sempre se diz aqui, semeia a
violência. Se foram violentos, se foram infratores, têm
que ser reeducados. A permanecer como está, sem
a instalação do Sinase, pouco avança, realmente, o
sistema socioeducativo que aí está para recuperação
desses menores.
Precisamos encerrar a tramitação desse projeto
na Câmara para que ele possa vir para o Senado e
possamos, ﬁnalmente, instituir o Sinase.
A redução da maioridade penal não é o caminho,
mas a estruturação do Sinase, com certeza, avança,
e muito, no combate à delinquência juvenil, levando
educação àqueles que, em grande maioria, sempre
estiveram distantes das salas de aula.
É grave a situação das nossas crianças e dos
nossos adolescentes, muitas vezes abandonados

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pelas suas famílias, pelas ruas, cometendo delitos
de toda ordem, inclusive crimes realmente grandes.
Mas acreditamos que a superação, Sr. Presidente,
dessa questão se dará, realmente, com a instalação
do Sinase, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Ele é parte de uma reformulação do
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Parte
dele está sendo aprofundado, e precisamos, realmente, fazer o Sinase acontecer, para que a gente
recupere... Como eu já disse aqui, não podemos
continuar com a delinquência juvenil acontecendo,
e a gente fazendo de conta, muitas vezes, que eles
estão sendo recuperados, e, muitas vezes, eles
saem dessas casas de recuperação, de reeducação
da delinquência juvenil em situação pior do que lá
adentraram. Eles têm que sair de lá recuperados
para não mais cometerem nenhum tipo de delinquência na sociedade.
Como disse, repito e repetirei sempre, temos que
parar com essa situação de fazermos discursos bonitos e ﬁcarmos só nos discursos bonitos. Precisamos
fazer discursos que realmente alterem essa realidade
que está posta. A instituição do Sinase é a alteração
dessa situação que está posta, para que crianças e
adolescentes que cometeram delinquência saiam realmente desse sistema totalmente recuperados, para que
não ameacem mais a sociedade. Há também aquele
discurso que, às vezes, gostamos muito de fazer, Sr.
Presidente – já encerrando –, de que as crianças e os
adolescentes são o futuro do Brasil. Senador Adelmir,
Senador Jarbas Vasconcelos, costumo dizer sempre:
não serão o futuro do Brasil se não tiverem o presente assegurado.
Crianças e jovens só terão futuro e só garantirão
o nosso futuro se tiverem o presente assegurado, com
escola pública de qualidade, com saúde, com condições de vida dignas, com habitação, com moradia
para suas famílias, com trabalho para suas famílias.
E as famílias devem ser responsabilizadas também
pela educação e proteção das nossas crianças e dos
nossos jovens.
Faço um apelo à nossa Câmara: que acelere
a votação do Sinase, o Sistema Nacional de Assistência Socioeducativa para as crianças e os jovens
infratores.
Acelere, Câmara, para que a instituição do Sinase chegue logo ao Senado da República para que
nós possamos assegurar, realmente, a recuperação
dos nossos menores infratores, para que saiam realmente pessoas de bem, e não pessoas que ameaçam
a sociedade.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os nossos cumprimentos à Senadora Serys Slhessarenko, que é professora e dá rumos e orienta os jovens brasileiros. Queremos dizer a ela e ao Senador
Jayme Campos que nós vamos atender ao convite dos
vereadores do Estado de Mato Grosso para estarmos
juntos num evento importante em Cuiabá.
Convidamos, para usar da palavra, por cessão
do Senador Jarbas Vasconcelos, que estava inscrito,
o Senador Adelmir Santana, que é Senador pelo Democratas do Distrito Federal e é um líder empresarial
de grandeza. Eu já tive o privilégio, a honra, a felicidade e a sorte de estar junto com ele, representando
este País – eu e o Senador Dornelles representando
o Senado, e ele representando a classe empresarial,
o Sebrae e os Sescs do Brasil afora. E eu senti o conceito que ele tem dentro e fora deste País.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho mais uma vez a esta tribuna para
falar de nossos problemas e preocupações e, modestamente, reaﬁrmar e apontar caminhos para que
a Nação possa enfrentar, de forma altaneira, a grave
crise que bate à nossa porta e traz intranquilidade aos
lares brasileiros.
As crises – não devemos esquecer – também podem abrir janelas de oportunidades, e o que precisamos
fazer é entendê-las e não fraquejar diante delas.
A adequada compreensão dos problemas econômicos atuais exige visão de futuro cada vez maior,
principalmente dos políticos e dos líderes empresariais.
Devemos olhar atentamente para além das fronteiras
para perceber as mudanças do mundo globalizado, que
não será mais o mesmo depois dessa crise. Devemos
estar focados nos acontecimentos e nas medidas que
estão sendo tomadas por outras nações. É compreensível que assim procedamos neste momento histórico de grande apreensão. Arnold Toynbee já chamava
atenção para o seguinte fato:
Quando a vida parece satisfatória e segura, a
maioria das pessoas aparentemente não é impelida a
perscrutar o futuro mais além do que é necessário para
as atuais ﬁnalidades práticas. Via de regra [concluía
Toynbee], elas sentem preocupação intensa com o futuro, além do horizonte do presente, somente quando
os tempos estão desorganizados ou quando as perspectivas parecem ameaçadoras.
É importante não perder o otimismo e evitar cair
na tentação do pessimismo exacerbado e fácil. Faço
minhas, a propósito, as observações pertinentes do
eminente Senador Marco Maciel, para quem “o otimista pode errar, mas o pessimista certamente já come-
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ça errando”. Outros também já citaram essa frase no
passado, entre eles Juscelino Kubitschek.
Entretanto, não devemos desconhecer a realidade e diagnosticar corretamente a situação em que
nos encontramos.
É fato que a crise já produz a sua maior vítima
em todos os continentes: o trabalhador, agora desempregado. O desemprego já é o grande algoz da crise e
a maior preocupação de todas as nações.
As estatísticas sobre o desemprego são alarmantes, e a Organização Internacional do Trabalho (OIT)
prevê que, somente em 2009, entre trinta e cinquenta
milhões de empregos desaparecerão.
Embora as últimas notícias informem o crescimento do emprego formal em fevereiro em nosso País,
podemos aﬁrmar que o Brasil não está imune ao germe do desemprego.
De fato, o emprego na indústria caiu 1,3% em janeiro de 2009 em relação a dezembro de 2008, segundo revelou a Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e
Salário, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística (IBGE). Foi a quarta queda consecutiva
na comparação mensal.
Na comparação de janeiro de 2009 com janeiro de
2008, houve uma retração de 2,5%, a segunda taxa negativa consecutiva e a menor da série histórica iniciada
em 2001. Segundo o IBGE, a indústria acumula redução
de 3,9% nos postos de trabalho desde setembro do ano
passado, quando houve o agravamento da crise.
Todavia, mais importante do que olhar os números e as estatísticas, é preciso reﬂetir sobre o drama
do cidadão e das famílias que estão sendo atingidas
pelo desemprego.
Há poucos anos, a escritora Viviane Forrester
abordou, de forma lúcida e serena, a dura realidade
do desemprego. Disse ela:
[...] Não é o desemprego em si que é
nefasto, mas o sofrimento que ele gera. Cada
um se crê dono falido de seu próprio destino,
quando não passou de um número colocado
pelo acaso numa estatística...
O trabalho, portanto, deve ser compreendido como
um direito à vida. Ele é o acesso à dignidade e à felicidade que todos almejamos para nós, nossos ﬁlhos e
netos e para todas as gerações futuras, principalmente
os jovens, que precisam continuar esperançosos de
que um dia poderão ter uma vida melhor.
E, por isso, devemos ser ainda mais criativos para
encontrar alternativas concretas que permitam, diante da
irremovível e crescente penúria de empregos, reduzir o
sofrimento daqueles que agora estão jogados na incerteza da procura por um trabalho que não mais existe.
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É claro que a lamentável derrocada do emprego
afeta todas as nações, desde as mais ricas até as mais
pobres. O desemprego está presente em todo o mundo.
E o remédio para a cura desse mal é a recuperação
da capacidade de crescimento econômico.
Embora o Brasil comece a sentir claramente os
efeitos negativos da crise mundial, que agora impacta, verdadeiramente, a chamada economia real, precisamos lançar os olhos para as oportunidades e agir
para abrir espaços à criatividade do brasileiro, sobretudo daqueles que tiram o seu sustento nas pequenas
empresas.
O remédio para enfrentar a doença globalizada
deste início de século é praticamente o mesmo. Lembro, a propósito, as palavras do escritor e analista de
megatendências John Naisbitt, autor do bestseller Paradoxo Global, um estudioso dos efeitos provocados
pela globalização dos mercados: “Quanto maior e mais
aberta se tornar a economia mundial, maior será o domínio das pequenas e médias empresas”.
Fortalecer os pequenos empreendimentos, justamente os que mais geram oportunidades de trabalho, é vital neste momento, e é o que estão fazendo
vários países.
De fato, são eles que dão sustentáculo para que
as economias funcionem quando as grandes corporações sucumbem diante da crise. No Brasil, os senhores
sabem que isso ocorre há muito tempo. Não é de agora que os pequenos negócios fazem girar a economia.
São cinco milhões de micro e pequenas empresas, que
representam mais de 98% dos negócios do País. Elas
geram mais de 29 milhões de empregos na indústria,
no comércio e serviços, e no agronegócio.
Não entra nessa conta o chamado mercado informal. Lá estão mais de 10 milhões de empreendedores,
que formam um verdadeiro colchão social, que permite
ao Brasil ser um País imune às rupturas político-sociais.
Por isso, fortalecer as pequenas empresas é parte da
solução para os nossos problemas.
Embora muito se tenha feito por elas nos últimos
anos, ainda é necessário fazer muito mais, principalmente nesta hora de crise, quando elas mais precisam
do apoio de políticas públicas que melhorem o acesso
ao crédito, reduzam a elevada carga tributária que sobre
elas incide, diminuam os óbices criados pelo excesso
de burocracia e as pesadas obrigações trabalhistas e
previdenciárias.
Iniciativas de desburocratização, reforma ﬁscal e
tributária, transparência e segurança institucional e política integram o cardápio das medidas essenciais para a
criação e o crescimento das pequenas empresas, com
impacto direto na expansão da ocupação e na formalização dos postos de trabalho do mercado informal.
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Com relação ao crédito, forte indutor da crise
mundial, é imperioso reconhecer que medidas importantes foram adotadas no Brasil, como, por exemplo, o aporte de R$5 bilhões na carteira do BNDES
para fornecimento de crédito às pequenas empresas.
Além disso, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica
também foram mobilizados para irrigar o sistema de
crédito brasileiro.
São medidas semelhantes às que foram adotadas agora pelo presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, ao anunciar um plano para dar impulso aos
pequenos negócios, com a destinação de US$15 bilhões para a compra de títulos atrelados a empréstimos
concedidos às pequenas empresas, que são rentáveis,
mas que enfrentam diﬁculdades diante do fechamento
das linhas de crédito existentes.
Não obstante as medidas para ampliar o acesso
ao crédito estarem na direção correta, temos informações de que, no caso brasileiro, o crédito não chega
à ponta em volumes desejáveis. E, infelizmente, não
dispomos de mecanismo para aferir quanto os bancos, oﬁciais e privados, emprestam para os pequenos
negócios.
Diante de situação análoga, o Tesouro americano determinou que os bancos que recebem ajuda
do governo divulguem, a cada mês, dados sobre empréstimos concedidos às pequenas empresas. E vai
também promover mudanças regulatórias que façam
com que todos os bancos divulguem dados sobre os
empréstimos a cada trimestre.
Acho que isso é o que devemos fazer também
aqui no Brasil: ﬁscalizar e acompanhar atentamente o
volume de crédito que realmente chega ao caixa das
pequenas empresas. É uma boa medida, mas existem
outras questões igualmente relevantes que devem ser
enfrentadas rapidamente.
Ao Congresso, por exemplo, cabe a responsabilidade de retomar o debate para implantação da
reforma tributária, de sorte a desonerar a produção e
promover a redução dos encargos trabalhistas e previdenciários.
Ao Executivo compete cortar tributos e taxas, pois
o Brasil não aguenta mais pagar tanto imposto, sobretudo as empresas que estão convocadas a investir, agora
ainda mais, para preservar os empregos e alimentar
as necessidades de crescimento econômico.
Crescimento econômico e geração de postos de
trabalho, sabemos, são variáveis altamente correlacionadas. Assim como também são associados o crescimento e a geração de empregos com a melhoria do
ambiente de negócios.
Políticas mais consistentes e criativas devem, portanto, ser implementadas para criar um ambiente favo-
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rável ao fortalecimento dos pequenos negócios, como
a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, aprovada
pelo Congresso Nacional com o apoio do Sebrae e das
principais lideranças empresariais brasileiras.
Dentre tais políticas, destaco algumas já delineadas e previstas em lei. Uma delas é a intenção de
implementar o Programa Nacional de Compras Governamentais, tendo como foco o segmento dos pequenos empreendimentos, observando não somente
a ótica da melhoria dos serviços e produtos a serem
ofertados aos entes governamentais, mas também se
levando em consideração as consequências positivas
da inclusão dessas empresas, capacitando-as como
potenciais fornecedoras do Estado.
Os expressivos volumes de compras de governo
representam uma oportunidade para as micro e pequenas empresas, e por isso necessitam ser mais bem
canalizados como instrumento de política pública.
Sabe-se que as micro e pequenas empresas
formam um tímido grupo de fornecedores de governo
no Brasil. Do total de compras do Governo Federal em
2004, estimado em R$255 bilhões, as vendas de micro e pequenas empresas somaram R$43,8 bilhões,
representando 17% do valor global. Considera-se tal
valor extremamente baixo, se comparado com as práticas de compras governamentais em países onde se
dá maior atenção ao segmento das micro e pequenas empresas, que chegam a atingir 50% do total das
aquisições.
A iniciativa do Sebrae de implementar um efetivo
programa de Compras Governamentais, que sensibilize os três níveis de Governo a aumentarem os seus
volumes de aquisições de produtos e serviços das
micro e pequenas empresas, é, portanto, de extrema
relevância e pertinência, sobretudo em períodos de
crise como o que o País atravessa atualmente.
Outra medida importante é a instituição da ﬁgura do Microempreendedor Individual (MEI), com
implementação prevista para ter início a partir de 1º
de julho próximo. É um fato muito importante, pois dá
sentido pleno e prático ao vocábulo cidadania, já que
será o suporte para que empreendedores informais
possam se legalizar.
Esse novo dispositivo legal tem o condão de promover a inclusão social da maneira mais digna e objetiva, que é permitir ao ser humano a oportunidade de
se valorizar pelo seu trabalho, independentemente da
atividade que exerça em favor da sua sobrevivência.
Estão em curso no Sebrae campanhas e programas de legalização dos pequenos negócios informais.
Essa linha de trabalho ﬁcou fortalecida no projeto de
aperfeiçoamento da Lei Geral, especialmente com a
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introdução da ﬁgura do Microempreendedor Individual,
cujo projeto tive a honra de relatar nesta Casa.
Srªs e Srs. Senadores, na área da educação, é
necessário levar-se em conta o horizonte dos negócios
e incentivar o empreendedorismo em todos os campos
da atividade produtiva. O empreendedorismo é um poderoso instrumento para o desenvolvimento do País,
e o Brasil tem demonstrado que está na vanguarda
quando se fala do espírito empreendedor.
Pesquisa recente do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), divulgada no último dia 17 pelo Sebrae,
revela que a taxa de empreendedorismo entre os brasileiros é de 12%, a terceira mais alta entre os países
que participam do grupo G20 (como todos sabemos,
grupo de países em desenvolvimento).
A pesquisa deste ano foi realizada em 43 países,
baseada em levantamento com 124 mil pessoas, e os
dados divulgados agora revelam que a capacidade empreendedora do brasileiro será um elemento central para
o País superar os efeitos da crise ﬁnanceira mundial.
De acordo com a pesquisa, 80% dos empreendedores são capazes de gerar emprego e renda. E o
mais importante é que mudou a motivação das pessoas que decidem empreender: hoje, quem inicia um
novo negócio o faz para aproveitar uma oportunidade,
superando o número daqueles que o faziam no passado por necessidade.
O dado mais importante da pesquisa é o que revela que os jovens brasileiros estão abrindo mais empresas. Eles estão dando vazão a seus sonhos e aspirações. Dos jovens entre 18 e 24 anos no Brasil, 15%
empreendem, o que reforça a tese de que o Brasil é um
país de alta capacidade empreendedora e nos autoriza
a manter uma postura otimista e responsável.
O perﬁl do empreendendor brasileiro é mais qualiﬁcado que a média da população. Ele estuda mais
anos, tem formação universitária e é mais jovem do
que outros brasileiros.
Por isso, ao encerrar, quero reaﬁrmar a minha
crença no futuro do Brasil, convencido de que, se soubermos tirar partido das nossas vantagens comparativas
neste mundo globalizado, haveremos de alcançar os
níveis de desenvolvimento almejados por todos nós.
Temos de concentrar esforços para estimular as
atividades produtivas e rentáveis de pequenas e médias
empresas, criadoras de milhões de empregos, cuja maior
parte da produção é voltada para o mercado interno.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
eu, mais uma vez, chamar a atenção de que um dos
remédios para evitarmos a profundidade desta crise
no nosso País é a valorização efetiva dos pequenos
negócios no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Acabamos de ouvir o Senador Adelmir Santana, advertindo o Governo Federal quanto às preocupações que
tem com emprego, criação de recursos, e mostrando
a microempresa como uma solução.
Convidamos, para usar da palavra, o Senador do
PMDB Jarbas Vasconcelos. Ele representa o Estado de
Pernambuco e é um dos fundadores do PMDB. No seu
currículo, é um dos 17 autênticos – aqueles que mais
lutaram para derrubar a ditadura militar. Depois, ele foi
extraordinário Prefeito do Recife e tive a oportunidade
de acompanhar o secretário seu, na sua administração,
para servir de modelo quando eu fui Prefeito de minha
cidade. Extraordinário Governador do Estado, presidiu
o PMDB nacional e hoje é Senador da República.
V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que
achar conveniente
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ocupo
a tribuna desta Casa para falar da pobreza da região
semiárida do Nordeste, da necessidade de utilização
de tecnologias capazes de assegurar o resgate social
e econômico de sua população e da questão do crédito
rural. A luta contra as desigualdades regionais tem de
estar no topo das nossas prioridades.
Estes temas têm inspiração nas idéias defendidas
pelo Ex-Deputado Federal Osvaldo Coelho, uma liderança política de longa folha de serviços prestados a
Pernambuco, ao Nordeste e ao Brasil. Osvaldo, como
poucos, entende o povo e a realidade dramática dos
semiárido Nordestino.
A nossa Carta Magna, em seu artigo terceiro,
inclui a erradicação da pobreza e da marginalidade e
a redução das disparidades sociais e regionais dentre
os objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil. Assim preceituam, também, o Plano Plurianual
(PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), peças fundamentais no estabelecimento de diretrizes e
metas para a ação do Governo.
Na realidade o que vem ocorrendo no nosso País
é exatamente o contrário.
As regiões mais ricas se tornam cada vez mais
ricas, em detrimento das regiões mais pobres. Essa é
uma realidade perversa que divide o Brasil e o torna
cada vez mais desigual, cada dia mais injusto.
O problema maior do Brasil não é o pequeno
crescimento econômico ou a falta dele, é a desigualdade que o divide. O presidente Franklin Roosevelt,
um dos maiores estadistas norte-americanos, já dizia
que “uma nação que tem uma parte rica e outra pobre
não sobreviverá”.
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Não é possível continuar apenas contemplando
passivamente o que ocorre: uma parte do País farta
e animada, e outra parte deprimida e abandonada,
principalmente o Nordeste Semiárido.
Não é possível que o Governo Federal não veja
que as atividades econômicas tradicionais do semiárido
são incapazes de gerar renda, incapazes de sustentar
a população em condições adequadas de vida.
Senhor Presidente, de acordo com um estudo da
Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), o agricultor do semiárido que planta feijão em
regime de sequeiro colhe, em 10 anos, 2 mil quilos de
grãos por hectare. No Sudeste são 25 mil quilos nesse mesmo período. Um hectare de milho no Paraná
produz 10 toneladas por safra. Em 10 anos são 100
toneladas. No semiárido são apenas 3,3 toneladas. É
isso mesmo, em cada 10 anos três são de colheitas
razoáveis, em cinco se colhe alguma coisa e em dois
anos a produção é zero. Vejam que disparidade, Senhoras e Senhores Senadores.
A baixa produtividade não ocorre somente na agricultura dependente da chuva. É característica também
da pecuária extensiva – a atividade econômica mais
antiga do Sertão. A capacidade de suporte do pasto
nativo, base da alimentação animal, é de 15 hectares
por cabeça de boi adulto. Em outras regiões do Brasil, onde chove regularmente, a relação é de 1 a 1,5
cabeça por hectare.
O Nordeste, Senhor Presidente, concentra a maior
taxa de analfabetos do País. São 22,4% da população
nordestina, principalmente concentrada no semiárido,
enquanto a média nacional é de 11,4%, de 7,5,% no
Sudeste e de 7,1% no Sul. A taxa de analfabetos funcionais chega ao vergonhoso percentual de 42%.
Entra ano, sai ano; entra governo, sai governo e
o sertanejo continua sem trabalho, sobrevivendo só
Deus sabe como: caçando, cortando estaca, fazendo
carvão, destruindo o que ainda resta da Caatinga, expondo o solo à erosão, a principal causa do crescente
avanço da desertiﬁcação na Região.
O resultado da conﬂuência dessas condições
adversas do semiárido reﬂete-se no baixo Índice de
Desenvolvimento Humano, o IDH, muito inferior ao
restante do País.
É importante registrar os números que traduzem
essa vergonhosa distorção nacional.
A população do semiárido é de 22 milhões pessoas, corresponde a 43% da população nordestina e sua
economia é de cerca de 22% da economia do Nordeste.
O Produto Interno Bruto per capita do Brasil é de R$
12.688; o do Nordeste é de R$ 6.024, enquanto o do
Semiárido não passa de R$ 3 mil. O Índice de Pobreza
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Extrema no Brasil é de 33%, no meu Pernambuco é de
53% e de 62% na porção Semiárida do Estado.
Para os 1.135 municípios do semiárido, que juntos ocupam uma área de 980 mil km2, temos apenas
três universidades federais de um total de 53 no País.
Só o Estado de Minas Gerais tem 11. O crédito rural
do Nordeste já foi de 12% do total do Brasil, agora
corresponde a apenas 6%.
A situação do sertanejo só não é pior por causa
da aposentadoria rural e pela ajuda dos programas de
transferência de renda do Governo. Mas o sertanejo
não quer esmola, já denunciava o poeta Luiz Gonzaga
com o seu “Grito da Seca”.
Dizia o mestre Lua:
Seu Doutor, os nordestinos têm muita gratidão
pela ajuda dos sulistas na seca do Sertão. Mas Doutor
dar uma esmola a um homem que é são ou lhe mata
de vergonha ou vicia o cidadão.
Diante de tal quadro de pobreza, de desaﬁos,
surge a pergunta: o que se deve fazer para desenvolver o semiárido nordestino?
A resposta é que, antes de tudo, cabe ao Governo
Federal assumir o papel de indutor das políticas públicas e ele precisa adotar mecanismos que visem à
distribuição de renda e o incentivo das atividades produtivas que possibilitem a inclusão social. Em outras
palavras: criar postos de trabalho na Região.
No semiárido, a área com agricultura é reduzida,
a maior parte da superfície é ocupada com pecuária
extensiva. A sazonalidade do emprego é elevada. Devido à falta de chuvas, a atividade agrícola é inexistente na maior parte do ano. São três a quatro meses
em que pode chover e entre oito e nove nos quais
não chove.
O sucesso dos projetos de irrigação no pólo
Petrolina-Juazeiro e em outras áreas do Semiárido é
um belo exemplo de como o poder público pode agir
como indutor do desenvolvimento.
Senhoras Senadoras,
Senhores Senadores
Apesar das barreiras alfandegárias dos países
ricos e da anormal valorização do real até a eclosão
da crise ﬁnanceira internacional, as exportações de
frutas irrigadas têm sido crescentes. Em 2001, foram
US$ 64 milhões; em 2002 foram US$ 79 milhões; em
2003, US$ 127 milhões; no ano de 2004, em razão do
excesso de chuvas, as exportações caíram para US$
110 milhões. Em 2005, contudo, as vendas começaram
a se recuperar e totalizaram US$ 171 milhões.
Isso não quer dizer que os produtores das áreas
irrigadas do pólo estejam nadando em dinheiro. Muito
pelo contrário. O agronegócio da fruticultura está em
crise. Uma crise que, nos últimos três anos, ocorreu em
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razão das altas taxas de juros, por razões climáticas que
aumentaram a ocorrência de doenças, além da desvalorização da moeda norte-americana diante do real.
Ainda assim, o pólo continuava gerando emprego
e renda para o sertanejo. Mas a situação piorou drástica e assustadoramente com a atual crise ﬁnanceira
que atingiu em cheio os produtores de manga, e, principalmente, os de uva – que não estão conseguindo
exportar seus produtos.
É importante mencionar que cerca de 50% da
produção dessas duas frutas destina-se à exportação.
Esperamos que o Governo Federal ajude os produtores a superar a crise, a exemplo do que tem feito com
outros setores da economia. Já estive aqui mesmo,
nesta tribuna, no dia 17 de dezembro próximo passado, alertando as autoridades federais para a dimensão
da crise no Vale do São Francisco. Até agora, muito
pouco foi feito.
Senhor Presidente, a crise econômica atual trouxe
um novo problema para os produtores do Vale do São
Francisco. Com o fechamento dos mercados internacionais às frutas do Vale, os pequenos e médios produtores não têm como pagar os ﬁnanciamentos obtidos
nos bancos federais – especiﬁcamente aquelas linhas
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, o BNDES.
Vinte e cinco por cento dos produtores que integram a Cooperativa Agrícola de Juazeiro (CAJ) estão
praticamente inviabilizados por causa dessa inadimplência.
É preciso, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, que o Governo Federal encontre uma solução
para este problema, sob o risco de agravar ainda mais
o cenário de desemprego no semiárido nordestino.
Senhor Presidente, a fruticultura irrigada cria
três postos de trabalho por hectare, sendo um direto
e dois indiretos. O custo de instalação médio – Senador Mão Santa, eu gostaria que V. Exª prestasse
atenção nisso...
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Permita-me, Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Quero registrar aqui, com muita honra, a presença
dos alunos de Direito da Faculdade Unieuro de Águas
Claras, em Brasília, Distrito Federal. Agradeço a presença de todos, pois é um prestígio muito grande, tanto
para o Senado quanto para os senhores, estarmos na
presença aqui do Senador Jarbas Vasconcelos, político
muito respeitado do nosso País. Muito obrigado pela
visita. A Casa está sempre aberta para os jovens que
estão aqui presentes.
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) –
Obrigado. Felicidade para os senhores. Senador Mão
Santa, eu dizia que O custo de instalação médio de
um hectare num projeto público de irrigação na região
é de 10 mil dólares por hectare. Assim, o custo de emprego na irrigação é de cerca de 7,5 mil (sete mil e
quinhentos reais), substancialmente inferior a outras
atividades econômicas que variam de R$ 50 mil a R$
120 mil por emprego gerado.
A dinamização do pólo Petrolina-Juazeiro impressiona a todos que o visitam, porém não consegue
sensibilizar os nossos governantes.
O jornal americano The New York Times, em
sua edição de 27 de março de 1994 publicou, abre
aspas:
“O Brasil irriga um deserto. O deserto
ainda sorri. Durante séculos as águas do Rio
São Francisco correram pela região mais pobre do Brasil, uma terra ressequida, de vaqueiros sofridos com o sol, gado magro, arbustos
espinhentos e cactos. Hoje porém, tudo esta
radicalmente diferente. As parreiras sofrem
com o peso dos cachos de uva maduros. Em
depósitos com ar condicionado, trabalhadores
empacotam caixas de mangas destinadas aos
supermercados americanos. Nas lojas de presentes do aeroporto de Petrolina, homens de
negócios aguardando o embarque dos seus
vôos para São Paulo, inspecionam os vinhos
produzidos na região.” Fecha aspas.
O jornal Folha de Pernambuco, por sua vez, na
sua edição de 22 de novembro de 2005, aﬁrmou:
“Petrolina continua sendo uma ilha de
boas notícias neste Nordeste desigual. A última
veio do IBGE. A chamada Califórnia brasileira
saiu de oitavo para quarto lugar no ranking nacional do Produto Interno Bruto da Agropecuária. Veja que coisa fantástica: perde apenas
para Itápolis e Mogi Guaçu em São Paulo e
Toledo no Paraná. O que fez uma cidade sertaneja, tão pobre quanto os grotões que ardem
em chamas, dar um salto de inveja a qualquer
sulista preconceituoso nos últimos vinte anos?
A fruticultura irrigada. Claro, esta alavanca do
desenvolvimento, infelizmente abandonada
pelo Presidente Lula.” Fecha aspas.
No ano seguinte à publicação da “Folha”, Petrolina
passou de quarto para terceiro lugar no ranking do PIB
agropecuário. Isso signiﬁca dizer que dentre os 5.560
municípios do Brasil, Petrolina ocupou a terceira posição
no ranking do PIB agropecuário, com um valor adicionado
bruto de R$ 570 milhões, em valores históricos.
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.)
– Ouço, com muita alegria e com muita honra, o Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Jarbas Vasconcelos, estou atentamente ouvindo o pronunciamento de V. Exª, necessário, oportuno e real.
Quero entristecê-lo ainda mais. Sei da carreira política de V. Exª, mas tenho uma história a contar. Em
1979, eu era Deputado Estadual pelo Piauí e ouvi
um discurso de uma ﬁgura dessas, uma pessoa muito inteligente, tanto é que ele saiu da Assembleia e
o elegemos Senador da República, Dr. João Lobo,
engenheiro. Depois, quando eu governei, ele foi presidente da nossa companhia energética. Então, ele
dizia, Jarbas, naquela época – estou ouvindo V. Exª
e o Senador João Lobo, engenheiro –, que havia dois
Brasis, o do Sul e o do Norte/Nordeste, em salários.
Eles ganhavam o dobro do Norte/Nordeste. E dizia
que havia dois Nordestes – atentai bem! –, Pernambuco e a Bahia eram os melhores, e o resto, Piauí,
Maranhão e Alagoas, a metade. Então, denunciava
João Lobo, naquele tempo de Deputado Estadual –
e depois ele foi Senador, de 1983 a 1990 –, que o
salário, a renda per capita do Sul em relação à do
meu Piauí, Alagoas, o Nordeste, como V. Exª está
falando do Senado, era quatro vezes maior. A Sudene foi criada para tirar essa diferença. Foi um sonho
de Juscelino, de Celso Furtado, e eu quero dizer a
V. Exª e ao Luiz Inácio – ele não gosta de ler, mas
ele pode ouvir, e ele é do Nordeste – que a diferença hoje é dez vezes. Era quatro, como o João Lobo
denunciava. Agora, não é mais o Sul, é aqui, esta
ilha da fantasia, que todo mundo vê, de salários. Ela
tem a maior renda per capita. E há cidades do meu
Piauí, do Maranhão e de Alagoas cuja renda é dez
vezes menor. Então, está se alargando essa diferença
que, V. Exª adverte, é insustentável, é causa até de
revolução. V. Exª é muito feliz, e nós lamentamos. É
como o Boris Casoy dizia: “Isso é uma vergonha!”.
E o Presidente é do Nordeste. O que tem aumentado, por exemplo, no Piauí... Nas últimas eleições,
52% eram beneﬁciados pelo Bolsa Família; agora, já
está atingindo 63%. Isso não vai resolver, não leva
a nada e leva a tentativas de ganhar eleição com
essa maneira que nós, responsáveis, pais da Pátria
e homens de responsabilidade, estamos a denunciar, protestando.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Senador Mão Santa o depoimento de V. Exª é de
uma pessoa que foi Governador do Estado do Piauí,
Senador da República com belíssima atuação parlamentar e um estudioso da Região Nordeste, que sabe
bem que para uma região desnivelada como todo o
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Nordeste, o Nordeste de Pernambuco, do Piauí, de
Alagoas, da Paraíba, do Ceará, tem de haver tratamento diferenciado.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Pois não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Fique à vontade.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Não adianta o Governo dizer que vai socorrer o Nordeste, o semiárido, o sertão, se abre linhas de crédito
com prazos e juros iguais aos da Região Sul. Não dá
para um agricultor que está massacrado pelas condições climáticas pagar a mesma coisa que um agricultor do Sul do País.
Estudo publicado pelo Banco Mundial (Bird)
concluiu que os investimentos públicos na área de
agricultura irrigada podem, efetivamente, promover
o desenvolvimento regional, elevar as exportações
e mitigar a pobreza. Hoje, os projetos públicos de irrigação no Semiárido ocupam uma área de 150 mil
hectares.
Esse levantamento do Bird mostra que o PIB dos
municípios onde há perímetro público de irrigação aumenta 3,9% quando comparados com outros que não
têm irrigação. O índice de Pobreza Extrema diminui
de 56,7% para 49,4%. O IDH-Educação aumentou de
0,734 para 0,802 e o Índice de Longevidade do Sertanejo cresceu de 65 para 72 anos. Nos municípios
que têm irrigação o crescimento populacional foi de
15,6%. Isso mostra que a atividade irrigação tem contribuído para atenuar o ﬂuxo migratório para as grandes metrópoles.
Os últimos levantamentos mostram que o Brasil conta com 3,4 milhões de hectares com irrigação.
Sendo que 1,3 milhão está na região Sul, 988 mil no
Sudeste, 99 mil no Norte, 318 mil Centro-Oeste e 732
mil na região Nordeste. No semiárido, a região que
mais necessita de irrigação, a área irrigada é de apenas 451 mil hectares.
O que acontece no pólo Petrolina-Juazeiro mostra o quanto foi visionária a criação do Programa de
Irrigação do Sub-Médio São Francisco pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene),
à época de Celso Furtado e implantado pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(Codevasf) nos anos seguintes.
E mais: mostra o acerto dos Governos quando
investem nos projetos públicos de irrigação no Vale
do São Francisco.
Ressalte-se que, de acordo com a legislação em
vigor, 70% das áreas dos projetos de irrigação des-
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tinam-se a unidades familiares com seis hectares, e
que esses projetos servem, também, para demonstrar
a tecnologia da irrigação, levando a iniciativa privada
a investir na atividade.
Senhoras Senadoras,
Senhores Senadores,
A história da irrigação no Nordeste tem sido marcada pela descontinuidade das ações. A primeira tentativa para desenvolver a Região coube ao Presidente
Epitácio Pessoa, em 1920, quando resolveu executar
um audacioso plano de construção das primeiras grandes barragens estratégicas no combate à seca.
O seu plano foi cortado drasticamente pelo seu
sucessor, o mineiro Artur Bernardes. Uma das obras
paralisadas foi o açude Orós, no Ceará, cuja construção só veio a ser terminada já no Governo Juscelino
Kubitschek, décadas depois.
A segunda tentativa deve-se também a Juscelino,
ao criar a Sudene e os incentivos ﬁscais, iniciando os
estudos para implantação dos programas de irrigação
em larga escala nos Vales do Jaguaribe e Submédio
São Francisco.
A terceira tentativa só veio ocorrer uma década
depois, durante o regime militar, quando o general Albuquerque Lima criou, em 1969, o Grupo Executivo
de Irrigação para o Desenvolvimento (Geida), responsável pela elaboração do primeiro Plano Nacional de
Irrigação, já em 1971.
Para executar esse plano no Vale do São Francisco foi criada a Codevasf, em 1974. Cabendo ao Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) a
execução do plano no restante do Semiárido.
A quarta tentativa foi feita em 1986, com a criação
do Ministério da Irrigação e o lançamento do Programa
de Irrigação do Nordeste (Proine), com meta de irrigar
1 milhão de hectares em 5 anos.
No Governo Fernando Henrique, as ambiciosas
metas estabelecidas nos programas Brasil em Ação e
Avança Brasil foram cumpridas parcialmente.
Finalmente, chegamos ao Governo Lula, que, por
falta de uma visão estratégica, resolveu paralisar todas
as obras em andamento, iniciadas nas gestões Sarney
e FHC, sob o pretexto de incluí-las no Programa de
Parceria Público-Privada, as chamadas PPPs.
Nos mais de 6 anos do Governo Lula, a Codevasf não colocou em operação um só hectare no Vale
do São Francisco!
O pior é que o atual Governo tinha condições, nos
seus oito anos de mandato, de implantar pelo menos
50 mil hectares nos projetos Pontal, em Pernambuco;
Salitre e Baixio de Irecê na Bahia; Marituba em Alagoas e Jaíba em Minas Gerais.
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Cinquenta mil hectares irrigados signiﬁcam a
criação de 150 mil empregos diretos e indiretos, além
de uma renda anual de aproximadamente R$ 600 milhões, quando se toma como exemplo os projetos de
irrigação em operação no polo Petrolina-Juazeiro.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) –
Queria a compreensão de V. Exª em face da seriedade
e dimensão do problema que tratamos nesta tarde.
Uma das obras paralisadas pelo Governo Lula
em Pernambuco é o Projeto Pontal Sul, com área irrigável de apenas 3.512 hectares. A obra foi iniciada
em maio de 1998, com previsão de ser concluída em
4 anos, e até hoje não entrou em operação.
Em 2001, durante meu Governo em Pernambuco,
para que as obras não fossem paralisadas, o Estado
fez um Convênio com a Codevasf e repassou o valor
de R$ 3,4 milhões com a promessa do órgão de colocar em operação uma área de 1.600 hectares. Essa
promessa também não foi cumprida.
Senhor Presidente, há pouco tempo, li, numa revista especializada em irrigação, uma declaração do
Senhor Márcio Lacerda, Ex-Secretário Executivo do
Ministério da Integração, atual Prefeito de Belo Horizonte que dizia o seguinte, abre aspas:
“Passou-se a época em que a irrigação,
na versão pública, foi alvo de um apreciável
volume de investimentos, no período 19751990 que redundou na formação de um estoque de infra-estrutura física na ordem de 300
mil hectares, privilegiando a dominância de
lotes familiares. Mas este é um modelo que
se tornou anacrônico”.
É um absurdo que um auxiliar do Presidente Lula,
que no seu programa de Governo promete fazer a reforma agrária, pense e aja desta maneira.
É o mesmo que rasgar dinheiro o modelo de reforma agrária que está sendo implantado no semiárido, distribuindo 25 hectares de terra para uma família.
Vinte e cinco hectares no Sertão não sustentam nem
dois bois ou 12 caprinos – nunca uma família, a não
ser com irrigação.
Um estudo da Equipe de Pecuária da Embrapa
semiárido mostra que a capacidade de suporte da Caatinga é de 15 hectares para um boi e, no ﬁnal de ano,
o ganho é de 60 quilos de peso vivo, o que representa
dois quilos de carne por hectare. Isso corresponde a
uma receita irrisória de cerca de R$ 10 por hectare ou
R$ 250 para uma área de 25 hectares.
A renda dessa atividade, contudo, aumenta consideravelmente quando se adota a tecnologia do sistema CBLP,
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desenvolvido pela Embrapa, que herdou seu nome das
iniciais das palavras Capim-Buffel, Leucena e Palma.
Com esse sistema inovador, a capacidade de suporte passa de uma cabeça para 15 hectares para uma
cabeça para 1,5 hectare. A renda passa de R$ 10 por
hectare/ano para R$ 190. Com ovinos, a renda passa
de R$ 12 por hectare por ano no modelo tradicional,
para R$ 216 por ano no modelo CBLP.
Para visualizar em que consiste o sistema CBLP,
numa área de 102 hectares, teríamos 50 hectares de
caatinga, 45 de capim-buffel, 5 de leucena e 2 de palma forrageira. Pode-se aﬁrmar que o modelo CBLP é
um marco inicial de uma nova era para a pecuária da
região semiárida. Pode ser considerado o divisor entre
a pecuária extrativista, antiga, irracional e a racional,
autossustentável e moderna.
A disseminação desse sistema na região semiárida, Senhor Presidente, é um imperativo, pois além
de ser rentável dará ocupação ao sertanejo durante
todo o ano, conservando também o que ainda resta
da Caatinga, evitando a degradação ambiental e, em
alguns casos, a desertiﬁcação.
Essa tecnologia é ﬁnanciável pelo Banco do Nordeste na linha de crédito FNE-Verde e, de acordo com
informação do banco, a demanda por ﬁnanciamento
com essa ﬁnalidade tem sido baixa.
A demanda é baixa em primeiro lugar porque
não há divulgação, segundo pela alta taxa de juros
cobrada, além de exigências de garantias reais e, principalmente, pelo inadequado prazo de amortização
dos investimentos.
No Projeto de Conservação da Caatinga elaborado pela Codevasf, aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos do Ministério do Planejamento, e
apresentado ao Banco do Japão para ﬁnanciamento,
a taxa de juros a ser cobrada nos empréstimos era de
1,8% ao ano e o prazo de amortização dos investimentos de 25 anos, com oito de carência.
O projeto tinha como meta conservar 200 mil
hectares de Caatinga no Vale do São Francisco, por
meio da exploração pecuária com o sistema CBLP,
com execução do Banco do Nordeste e assistência
técnica da Codevasf, Embrapa e órgãos estaduais.
Infelizmente, após seis anos de negociação, quando tudo estava pronto para assinatura do contrato, o
projeto foi abandonado pelo Governo Lula, causando
perplexidade aos japoneses e frustração aos técnicos
da Codevasf.
Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras,
Senhores Senadores,
O semiárido nordestino é uma região diferenciada,
por isso precisa ter um tratamento diferenciado.
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Se a renda per capita do Nordeste é aproximadamente metade da média nacional e a renda do Semiárido representa metade da média nordestina, não
é justo que os bancos pratiquem uma única taxa de
juros com os mesmos prazos de amortização do investimento para todo o País.
A manutenção das taxas de juros e prazos de pagamentos vigentes somente leva o sertanejo à inadimplência e, conseqüentemente, à impossibilidade de tomar novos empréstimos. Essa premissa é valida para
todas as atividades econômicas do Semiárido, inclusive
a agricultura irrigada, a piscicultura, a exploração de
caprinos, ovinos e bovinos e a apicultura.
As normas do crédito rural precisam se ajustar
às peculiaridades da Região quanto ao montante, taxas de juros, prazos de pagamentos, oportunidades e
exigências de garantia real.
A exigência de garantia real elimina qualquer
chance de um agricultor da área seca se tornar um
irrigante ou mesmo qualiﬁcar tecnicamente a sua exploração pecuária.
Para uma área de 102 hectares, como prevê o
CBLP, para estabelecer as pastagens, cercar a área,
adquirir 66 garrotes para engorda, perfurar um poço
tubular e custos operacionais no primeiro ano, necessita-se algo em torno de R$ 80 mil reais.
Porém, para tomar um empréstimo, o criador terá
que dar uma garantia real no valor de cerca de R$ 104
mil que ele não tem. Assim ele termina no circulo vicioso da criação extensiva, mantida há séculos, pois
para ter acesso às novas tecnologias, o agricultor necessita de recursos.
Senhor Presidente, não existe tecnologia a custo
zero: um homem que não tem recursos sequer para
comprar um arado de tração animal não tem condições
de por em pratica nenhum uso de tecnologia, por mais
simples que seja. A atual realidade sócio-econômica
do Semiárido condena o sertanejo a enfrentar a adversidade do clima apenas com a enxada e o chapéu
de couro.
As tecnologias de convivência com a seca exigem
muito mais. A título de exemplo, o sertanejo precisaria
de R$ 18 mil para construir um barreiro para irrigação
de salvação, capaz de complementar a chuva e garantir uma safra para o sustento da família. O sertanejo
não dispõe dessa quantia e ﬁca sujeito à irregularidade das chuvas.
Problemas como esses só serão contornados
com a criação de um programa de convivência com a
seca, com linhas de crédito especíﬁcas para o Semiárido, compatível com a realidade da Região.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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Sr. Presidente, eu queria só um pouco mais de
paciência a V. Exº. Sei que o discurso é longo, mas tinha que ser, e muito técnico, e V. Exª parece que está
tendo essa compreensão.
Isso signiﬁca ﬁnanciamento com taxas de juros
inferiores a 1% ao ano e prazo de amortização de 25
anos. Somente nessas condições de crédito, o sertanejo poderá perfurar um poço em sua propriedade,
construir uma barragem, plantar um roçado de palma
– estratégico nos anos mais secos – plantar uma área
de capim-buffel e fazer uma pequena irrigação.
Enﬁm, todo investimento na propriedade deve ser
feito pelo proprietário com seus recursos próprios ou com
ﬁnanciamento bancário. O Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), inclusive, foi criado com esta ﬁnalidade.
Aliás, creio que seria oportuna uma reavaliação
do FNE quanto aos seus resultados e ao impacto sobre o desenvolvimento da agropecuária do Semiárido,
após 20 anos de sua criação.
Já o Governo Federal tem que se ocupar da construção dos projetos públicos de irrigação, aumentar a
capacidade de armazenamento da água em açudes
para guardar o que puder nos anos de bonança de chuvas, de forma a enfrentar as estiagens prolongadas.
Existem, no semiárido, cerca de 400 açudes de
médio e grande porte, muitos deles ociosos por falta de obras complementares. A água subterrânea é
abundante em muitas localidades da região semiárida.
A construção de adutoras cumpriria o papel de levar
água dos barramentos, dos poços, dos rios perenes
para os locais onde serão consumidas.
Um bom programa do Governo Lula, devo reconhecer, é o da construção de cisternas, que ajuda a
resolver o problema do abastecimento d’água às populações difusas, mas não gera emprego e nem renda.
Por tudo o que foi dito, pergunto aos Senhores:
até quando o Senado da República vai silenciar sobre
este estado de coisas?
Até quando a consciência desta casa vai tolerar que
a 8ª economia do mundo esconda essa insensatez?
Não, Senhores.
Convoco a todos, principalmente os representantes dos estados que integram a região, para fazer
justiça. Para reclamar políticas publicas coerentes com
as características e necessidades do semiárido.
Como uma primeira tentativa no sentido de trazer
à razão o atual Governo, encaminho à Mesa requerimento de informações dirigido ao Ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, acerca dos projetos
elencados neste pronunciamento e que se encontram
paralisados na região do Semiárido.
Senhor Presidente, passo a ler o requerimento.
Requeiro, nos termos do § 2º, do art. 50 da Constituição Federal e da alínea a, inciso I, do art. 215 do
Regimento Interno do Senado Federal, ao Excelentíssimo Senhor Geddel Vieira Lima, Ministro da Integração
Nacional, informações acerca:
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1 – Dos motivos da paralisação dos projetos de irrigação no Semiárido nordestino, implantados pela Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco – CODEVASF;
2 – Dos motivos da paralisação das obras
do Projeto Pontal Sul em Pernambuco;
3 – Da implantação dos Projetos de Irrigação Pontal – em Pernambuco, Salitre e Baixo
de Irecê – na Bahia, Marituba – em Alagoas
e Jaíba – em Minas Gerais;
4 – Do andamento e da implementação do Projeto de Conservação da Caatinga
elaborado pela CODEVASF e aprovado pela
Comissão de Financiamentos Externos do
Ministério do Planejamento, que tinha como
meta conservar 200 mil hectares de Caatinga
no Vale do São Francisco, por meio da exploração pecuária, com a execução do Banco do
Nordeste e assistência técnica da CODEVASF,
Embrapa e órgãos estaduais.
5 – De como tem sido aplicado o Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), sob o
aspecto para concessão de linhas de crédito
especiﬁcas para o semiárido.
Justiﬁcação
O Semiárido Nordestino sempre sofreu pelas
condições naturais e pela falta de políticas públicas
voltadas para o seu desenvolvimento. Detentor de inﬁnitas carências, o Semiárido deveria ser preocupação
constante do Governo Lula, principalmente em relação
à implantação de políticas de irrigação desta região,
técnica que altera substancialmente a qualidade de
vida da população envolvida.
O exemplo de sucesso na política de irrigação
aplicada no Pólo Petrolina-Juazeiro, com a criação do
Programa de irrigação do Submédio São Francisco e
implantado pela Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São
Francisco – CODEVASF parece não ter sensibilizado o Governo, que paralisou as políticas de irrigação anteriormente aplicadas pelos governos de José
Sarney e Fernando Henrique.
O Governo atual sob pretexto de incluir a política de irrigação do Semiárido no Programa de Parceria Público-Privada, paralisou, nos últimos 6 anos, a
atuação da CODEVASF na região, que não colocou
em operação um só hectare no Vale do São Francisco, prejudicando gravemente o desenvolvimento das
regiões mais necessitadas.
Pelos efeitos decorrentes da paralisação de políticas de irrigação do Semiárido nordestino, intermediado pela CODEVASF e pelo descaso do Governo na
implantação de políticas coerentes com as características e necessidades desta região, é necessário que
o Ministro da Integração Nacional preste as devidas
informações a esta Casa.
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Agradeço a tolerância e a paciência de V. Exª
Senador Valdir Raupp para um plenário esvaziado de
uma segunda-feira. Agradeço tanto a V. Exª quanto ao
Senador Mão Santa a compreensão, a ajuda e a participação no nosso trabalho.
Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Papaléo Paes.
Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos, o Sr. Papaléo Paes, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Valdir
Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Obrigado a V. Exª, nobre Senador Jarbas Vasconcelos. O requerimento de V. Exª será atendido na forma
do Regimento da Casa.
Gostaria ainda de sugerir que V. Exª pedisse uma
audiência ao nobre Ministro Geddel Vieira, que, como
bom nordestino, tenho certeza de que vai atendê-lo com
toda honra e esclarecer todos os pleitos de V. Exª.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB –
RO) – Concedo a palavra ao nobre Senador, membro
da Mesa Diretora do Senado Federal, Senador Mão
Santa, do Estado do Piauí. Tem V. Exª a palavra pelo
tempo que julgar necessário, desde que não passe de
uma hora, é claro.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Valdir Raupp, que preside esta sessão de segundafeira, 23 de março, Parlamentares da Casa, brasileiras
e brasileiros aqui presentes e que nos acompanham
pelo sistema de comunicação do Senado, o Brasil,
como o Senador Jarbas acabou de dizer, é a oitava
economia do mundo. E, nessa globalização, nós estamos envolvido em diﬁculdades, mas é preciso esclarecer que temos culpa também por essas diﬁculdades.
Esse negócio de dizer que isso é lá de fora, que foram
os banqueiros norte-americanos, que foi o Bush, não
cola, não. O nosso Governo teve muita culpa; o nosso
Governo, o nosso Presidente da República. E o Senado é para isto.
Ô Raupp, adverti várias vezes sobre esse erro. A
história é para aprendermos com ela. Abraham Lincoln
tem um ensinamento muito prático: não baseie a sua
prosperidade com o dinheiro emprestado.
O que houve lá com o detentor de maiores riquezas, os Estados Unidos? Os banqueiros abusaram do
crédito e satisﬁzeram as ambições, propiciando casas,
grandiosas residências, ao povo norte-americano. Realmente, é o crédito que eles tiveram diﬁculdade de pagar.
E os banqueiros começaram a perder. Isso foi lá.
Mas, aqui, o nosso Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, o nosso Presidente Luiz Inácio, errou. Nós
não tivemos erro idêntico. O de lá foi maior porque o
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povo tinha mais dinheiro. Então, os créditos que eles
buscaram foram para adquirir fabulosas mansões. E
deu no que deu.
Aqui o nosso Presidente errou, e errou muito!
Mas este Senado é para advertir. Eu o adverti, ô Raupp, várias vezes. Eu dizia aqui aquele ensinamento de
Abraham Lincoln, que dizia ser loucura aquele empréstimo consignado. Começamos não com a grandeza,
mas nós protegemos os banqueiros. O fato é que na
rua, e eu ando pelas ruas – Ulysses disse: “Ouça a voz
rouca das ruas” –, o povo diz: “Luiz Inácio é o pai dos
pobres”. Mas eu digo: ele é o pai dos pobres, sim, fez
esse programa social, de ajuda, mas, Raupp, ele é a
mãe dos banqueiros. Não teve neste País – isso foi pior
do que lá – nenhum banco em diﬁculdade. Nenhum! E
ainda vou mais além. Atentai bem! Esses bancos estrangeiros, que tiveram prejuízo, que faliram, que se
lascaram lá fora, todos eles e suas agências tiveram
lucro no Brasil. Então, esse Governo foi tão bom, foi a
mãe dos banqueiros, de todos os bancos brasileiros
e mais: a mãe boa também para aqueles ﬁlhos que
vieram de fora, os bancos de fora.
No Brasil, não teve problema com bancos. Lá,
ainda tiveram. Por quê? Esse empréstimo consignado. Fez-se uma mídia, uma publicidade enganosa,
enganaram os velhinhos, os aposentados, a mídia.
Abraham Lincoln novamente: “não baseie sua prosperidade com dinheiro emprestado.” E encheram a mídia;
o Governo é que tem. Daí a audiência da TV Senado,
porque a mídia não vai dizer isso, mas o Governo usou
a propaganda para induzir os nossos aposentados, os
velhinhas a tirar os empréstimos. Ainda mais, Raupp,
com má-fé. Eles ﬁzeram os contratos com letrinha pequena. E tudo.
O Brasil teve uma epidemia; pintava-se casa com
empréstimos de dinheiro consignado. Todas as cidades
do interior. E os velhinhos, ô Raupp, têm problema de
vista. Eu sou médico: ou eles tinham catarata ou tinham
presbiopia, o que o povo chama de vista cansada. E ali
haja a divulgação, a promessa. Os velhinhos todos se
endividaram. Os aposentados, além de não terem tido
aumento, além de diminuírem, quase todos caíram no
canto da sereia, que era oﬁcial, era do Governo, para
tirar aqueles empréstimos consignados.
Agora, era um negócio bom para os bancos,
seguro, sem risco nenhum. Já descontavam nos pagamentos das aposentadorias, de tal maneira que,
de repente, todos ﬁcaram. Reduziram 40% dos seus
vencimentos, que foram capados, castrados, garfados,
pela lei do fator de redução previdenciária.
Todos nós sabemos que pessoas que assinaram
contrato para ganhar dez salários mínimos estão recebendo cinco. Os que sonharam e pagaram para ganhar
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cinco estão ganhando dois, e mais o empréstimo consignado. Estão exaurindo o País. Esta é a verdade.
Foi ainda um ato tresloucado. Eu adverti. Aqui é
para isso. O Senado só tem essa razão se tivermos e
se formos os pais da Pátria. Adverti aqui há mais de
ano e meio sobre a maior loucura que se fez. Eu dizia: “Paim, acabe com esse negócio de escravidão, de
negro; isso não tem mais. A Princesa Isabel resolveu.
Não tem mais”. A escravidão da vida moderna é a dívida – é esta. Esta é a escravidão da vida moderna: a
dívida. Olhem a publicidade do Governo para proteger os bancos, em proteger os ricos e os poderosos.
Comprar um carro em 10 anos é um ato tresloucado,
irresponsável, incompetente. Comprar um carro, chegar
com R$300,00 e sair com um carro é sair escravo por
10 anos. Eu adverti daqui. Aquilo era um ato tresloucado, um ato de proteção às indústrias e aos bancos que
ﬁnanciaram. Um ano depois, vocês viram e souberam
dos sujeitos saírem escravos por dez anos. Brasileiros,
reﬂitam para isto. Em seis anos eu me tornei médico,
uma história. Escravizar um brasileiro durante 10 anos
para pagar um carro, ele tirar carro com R$300,00, é
loucura. Deu no que deu e chegou.
Senador Raupp, no Piauí há um empresário muito
inteligente, trabalhou em Governo e é Vice-Presidente
da Federação das Indústrias do Estado do Piauí, Joaquim Costa Filho. Um dia, ele me encontrou e disse:
“Senador, a vida fora está difícil.” E eu, não entendendo
– “Vida fora?” E ele disse: “Fora do Governo.”
Está bom, Luiz Inácio, para quem está no Governo, Governo somos nós, este Poder é Governo. Vossa Excelência não é Governo, Vossa Excelência, Luiz
Inácio, é o Presidente. Governo é o Poder Legislativo,
é o Poder Judiciário, é o Poder Executivo. Então ele
dizia que para quem está fora, com esses juros, com
essas diﬁculdades, está difícil.
Não estamos aqui para amaldiçoar as trevas,
estamos aqui para acender a luz.
Então, os empréstimos foram feitos, estão devolvendo os carros, chegaram aqui essas diﬁculdades,
a culpa não foi dos americanos, não, fomos nós que
poderíamos ter protegido a nossa gente, que está endividada, está toda endividada e não protegemos. Os
banqueiros daqui, o Governo de Luiz Inácio foi uma
mãe, não teve um banco em diﬁculdade, todos estão
bem, porque os negócios foram protegidos; se o Presidente Luiz Inácio é o pai dos pobres, ele tem sido a
mãe dos banqueiros. Todos os bancos enriqueceram,
progrediram, não só os do Brasil, mas também os
de fora que estão aqui, que andaram falindo no exterior, têm as suas agências aqui. Pode estudar, estamos falando, somos Senadores da República. Cadê o
Mercadante para vir contestar? Eles não vêm. Esta é
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a verdade. Todos os bancos, os bancos estrangeiros
que estão falidos lá têm suas ﬁliais aqui se locupletando, porque o nosso Presidente foi uma mãe para os
banqueiros. Pai dos pobres, agora mãe é melhor, mãe
protege mais. Eu gostei muito do meu pai, mas mãe é
mãe, é colo, é leite, viu, Raupp?
Eu me lembro, eu fui monitor de Fisiologia e tinha
um professor, Aloísio Pinheiro que dizia – eu moro lá
no mar, eu nasci no mar, no Piauí, no litoral, é caliente
o mar – que mergulhar é como voltar ao útero da mãe.
Aí o professor, nunca me esqueço, toda vez que mergulho eu volto à aula de Fisiologia. O professor Aloísio
Pinheiro dizia: “Quando a gente mergulha, é como se
voltasse ao útero da mãe, envolvido, aconchegante,
aquela água morna, o líquido amniótico”.
Então, quer dizer que desde pequeno a mãe é
o melhor.
Então, o nosso Presidente Luiz Inácio é realmente a mãe dos banqueiros. Ulysses Guimarães
está encantado no fundo do mar e disse: “ouça a voz
rouca das ruas.”
Eu ouço, o povo diz, principalmente os pobres do
Nordeste: Lula é o pai dos pobres. É. Mas é a mãe dos
banqueiros. Aí é que estão as diﬁculdades nossas, aí
é que está a realidade. Está todo mundo endividado,
está todo mundo exaurido, os velhinhos. Mas vamos
trazer a luz para o Luiz Inácio.
Não sou eu, o jornal Valor Econômico, Cláudia
Schüffner, do Rio, do dia 20, hoje são 23. Eu já tinha
falado disso. Ô Raupp, nós, na nossa infância, estudávamos Monteiro Lobato, e ele já falava em petróleo,
riqueza. Aí veio o Getúlio Vargas, dizendo “o petróleo é
nosso”, Petrobras. E agora, nunca se viu tanta propaganda. Petrobras, a poderosa, autossuﬁciente, a rica,
a grandeza, é nossa, vaidosos.
Luiz Inácio, vamos fazer chegar Petrobras para
o povo, “o petróleo é nosso”. Nós já erramos, Vossa
Excelência errou. Não foi negócio de Bush não. Vamos
assumir. Nós erramos, foi o País. O País está todo endividado, está todo mundo exaurido. Nós estamos em
crise. Os velhinhos aposentados, além de terem um
redutor previdenciário, ainda têm dívidas. E não tem
jeito, porque o banco, antes de pagar, tira. Ô negócio
bom para o banco! O banco não perdeu nada. Tomaram os carros que compraram, devolveram, não deu
para comprar, mas os bancos estão aí. Nenhum banco... Qual foi o banco que fechou?
Eles, com a tecnologia, desempregados, mas os
banqueiros estão fortes. Então, gasolina cara e sem
concorrência. Essa você pode, Luiz Inácio. Nós advertimos. Aqui é a gasolina mais cara do mundo, e, no meu
lugar, ainda é mais caro. No meu lugar, no Piauí, onde
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sou do litoral, ainda é mais cara. A Petrobras está vendendo o diesel 64% a mais e a gasolina, 26%.
Por que o diesel é mais caro? Eles estão enganando, estão jogando com a opinião pública, porque tem
mais carro que caminhão. Olhe a quantidade de carro
até em Brasília, uma cidade moderna, construída para
não ter engarrafamento e em que há carro demais.
Então, se ele desse o real, se fosse um governo
verdadeiro, ele fazia o inverso: dava o aumento menor para o diesel e maior para a gasolina. Mas aqui
é o inverso, porque há mais carro, insatisfação. Mas
é o diesel que vai afetar o pobre, é que transporta o
alimento, as riquezas e tal.
A Petrobras está vendendo o diesel e a gasolina
64% e 26% mais caro, respectivamente, que o preço
de importação mais o frete (já considerando o câmbio),
mas a estatal continua sem concorrentes no país.
Os preços praticados aqui são maiores do que
em vários países da Europa, como Bélgica, França e
Alemanha, e nos Estados Unidos [na Argentina]. Mesmo assim, nenhuma das grandes distribuidoras que
operam no país, como Shell, Esso e Ipiranga, só para
citar algumas, importou combustíveis para concorrer
com a estatal.
Segundo cálculos do Banco Crédit Suisse, os
valores praticados no Brasil equivalem a um barril de
petróleo comprado por US$ 90 (...).
Quer dizer, hoje nós estamos como se comprássemos o barril a US$90 e, na realidade, estamos comprando a US$45. Nos cálculos, é como se a Petrobras
comprasse hoje a US$90, mas hoje é US$45 e não
baixa. E não baixou. Quando o barril sobe – o barril já
esteve a US$140 –, aí sobe. Quando ele baixa para
US$45, não baixa o preço para o povo. “Já reﬂetidos os
temores dos novos cortes na oferta da Opep, entidade
que reúne os exportadores de petróleo...”
Como é lá fora? Olhem como é lá nos Estados
Unidos o preço: no momento, o combustível custa, em
média, ao equivalente a R$1,14. Esse trabalho é feito
pelo jornal Valor Econômico, não é o Mão Santa que
diz. Lá é R$1,14 o litro. Chegou a R$2,50 em 2008.
Como baixou, ele baixou para R$1,14. É lógico. Todo
mundo sabe que o barril chegou a US$145. Mas lá
baixou, baixou. Lá baixou de R$2,50, o equivalente do
litro nos Estados Unidos, para R$1,14. Aqui não baixa.
Quer dizer, lá houve uma queda de 54%. Está aí, Luiz
Inácio, é bom nós aprendermos!
Explicação: o preço da gasolina é determinado pelas forças de mercado, ou seja, sobe e desce
de acordo com a oferta e a procura e varia de posto
para posto.
Os dois fatores que mais inﬂuenciam o custo da
gasolina são o preço do petróleo e o nível de consu-
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mo. No verão, quando mais gente pega o carro para
viajar, a gasolina sempre ﬁca mais cara. A recessão
econômica fez desabar o preço do petróleo e o consumo de gasolina.
Por que aqui não tem isto?
E bem aqui na Argentina? Olha, a Argentina é
ruim para o nosso Luiz Inácio. Há violência? Não há. Eu
ando com a minha Adalgisinha às 4 horas da madrugada; saio do teatro, de mãos dadas à noite. Na minha
Teresina, ninguém tem coragem, ninguém ousa andar
à meia-noite na Praça Barão do Rio Branco. No Rio de
Janeiro, nem falar. E bem aí, na Argentina...
E o petróleo? Na prática, eu vou dizer. Quando
vamos à Argentina e pegamos um táxi, a impressão
que eu tenho é que pegamos um mototáxi no Piauí,
tão barata é a corrida. E eles não têm petróleo; eles
compram.
Preço na Argentina.
Em Buenos Aires, o preço da Nafta Super, a gasolina comum, está na faixa dos 2,65 pesos, o equivalente a R$1,70. Mas a diferença pode chegar a 5%
de um posto para um concorrente vizinho.
Explicação: o preço é liberado por lei. Em 2008,
os reajustes chegaram a 30% Mas desde novembro
não houve nenhum aumento signiﬁcativo.
A Argentina não entrou no sobe-e-desce do mercado internacional porque o governo controla os preços indiretamente, cobra impostos elevados para evitar
exportações, e a crise no campo reduziu o consumo
de derivados de petróleo em 10%.
Tudo isso aumentou a oferta de combustíveis no
país. No ﬁm de novembro, governo, empresas e sindicatos de trabalhadores fecharam acordo para permitir que os preços ﬁquem estabilizados pelo prazo de
seis meses.
E por que aqui é tão alto? Não é só a gasolina.
E o gás de cozinha? Como combater a fome se o gás
de cozinha aqui é R$40,00? Bem ali na Venezuela –
aí bendito o Chávez – é R$5,00. Como?!
Então, o que eu queria dizer é o seguinte: o petróleo é nosso. Vamos pensar. Como ﬁcou a situação da
estatal na Bolívia? Foi desapropriada ou não? Se foi,
quanto foi pago? O preço foi justo ou inferior? Quem
está ganhando com o monopólio da Petrobras? O
Governo leva 50,2% de impostos na composição do
preço. Por isso que é caro. De cada litro que você compra o Governo leva mais do que a metade. Quantas
diretorias com salários milionários a Petrobras possui? Não dissecaram o Senado?! Vamos dissecar a
Petrobras. Essa Petrobras ajuda os cabos eleitorais a
fazer campanha. É escola de samba, é não sei o quê;
é Carnaval, é futebol. Ela deve é baixar o preço. Aí,
sim, estará premiando todos os brasileiros. E o povo
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brasileiro, dono do petróleo, paga o preço do combustível dos mais caros do mundo! E os diretores da
Petrobras? E a imprensa, paga pelo Governo? Cadê?
Eu sou pela liberdade da imprensa, que ela seja forte,
ﬁscalizadora. Mas vamos dissecar aqui os diretores,
vamos dissecá-los aqui.
Foi muito bonito – tem os meus aplausos – no
Senado. Eu não tenho nada com isso. Nós não temos.
Mas vamos dissecar aqui os diretores da Petrobras, a
farra – principalmente quando se aproximam as eleições – das benesses.
Por que não baixam? Por que estou aqui, Raupp? A indignação me treme porque lá, onde moro, é
a gasolina mais cara do mundo. Se a do Brasil é cara,
lá é mais. Por quê? A gasolina que chega ao Piauí ou
vem de Fortaleza, ou de São Luís do Maranhão. Ela
vai para Teresina e, de Teresina, vem para o meu litoral.
Por isso, não se tem perspectiva nenhuma de desenvolvimento. Então, lá de Fortaleza vai para Teresina e
faz um “V” e volta para o litoral do Piauí, para minha
cidade. Ou, então, vem de São Luís. E o frete é o mais
caro do mundo. E as consequências? A indústria pesqueira ﬁca mais cara que a do Ceará. O turismo... É o
combustível mais caro do mundo.
Então, eu aqui, eu, o pai da Pátria, eu, que fui
Prefeitinho, eu, Governador, eu, mais capaz que Luiz
Inácio, eu seria melhor Presidente que ele! Eu aqui,
Raupp! Por que esse seu PMDB, o nosso PMDB –
que amanhã faz... –, não cria vergonha e faz umas
primárias? Faça no seu Estado! Defenda a sua história e a sua tradição. O Barack Obama não foi candidato de partido, não; ele foi candidato do povo que
o fortaleceu.
A candidata do partido era a Srª Hillary Clinton,
candidata das lideranças, da história. Mas, nas primárias, o povo dos Estados Unidos viu aquele jovem,
competente, formado em Ciências Políticas, em Direito, sofrido, e o fez – Ô Raupp, por que V. Exª não começa lá no seu Estado uma primária? Vamos! Agora,
o PMDB ﬁcar aí posando de noiva, esperando quem
tiver melhor para deitar é feio. É feio, não corresponde
com a nossa história. Então, vamos fazer as primárias.
Faça lá, eu compareço. Tem muita gente, muitos líderes, muitos governadores. Não faz aquela... Não vai ver
aqueles artistas da televisão, não. Vamos lá defender
as nossas teses, a nossa verdade.
Mas o que eu digo é o seguinte: por que a minha
decepção? A minha decepção é porque o Governo do
Piauí é do PT... Aliás, ele tem um troféu. Tem, vou reconhecer aqui. Olha, a pesquisa pode colocar: quem
é o cabra mais mentiroso? O Governador ganha, ganha disparado. Ele, 13 de março, fez um programa só
do que vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer, lá no
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dia 13 de março. Rapaz, esses blog é só recebendo.
O que vai fazer, mas até sair... Porque o que é bom
acaba, mas o que é ruim também. O que vai fazer. É
só o que vai fazer, enganando. É aquela do Goebbels:
uma mentira repetida se torna verdade.
Mas nós temos um porto lá que começou em
1918, com Epitácio Pessoa. Tenho um livro de 1920,
e o cabra descreve.
Com pouco dinheiro, dá para fazer uma estrutura.
E está ali o Tasso Jereissati, do PSDB de Fernando
Henrique Cardoso, que é um estadista. Está ali o nosso amigo. Paracuru é uma cidade do Ceará. Eu vou
ensinar. Eu estou ensinando o PT. Eles podem não
aprender, mas que eu sei orientá-los, eu sei.
Vejam: Paracuru, uma cidade pequenina, tem
um terminal petrolífero. Eu fui lá, eu gosto de lá, tem
um restaurante de um rapaz francês. É na praia a
cidade. Rapaz, é um terminal turístico, e o petróleo
naquela região é baratíssimo. Então, lá nós temos
um porto construído com pouco dinheiro. Esse porto
vai fazer um século e tem mais de US$120 milhões
encravados lá. Transformando-se um terminal desses, já barateia o custo dos combustíveis na região
norte, favorece os pescadores, a indústria da pesca,
o turismo. E abaixa o preço na região toda. Pode-se
fazer, vamos dizer, um porto misto pesqueiro, porque
vai desenvolver a pesca. Camocim tem mais pesca
que o Piauí todo. O Piauí tem cem lagoas, 19 rios (6
perenes) e 66... Em Camocim, como o combustível
é mais barato... Essas coisas ele tem. Isso é o que
eu quero oferecer ao Governo do PT, reivindicando
de imediato.
Se o Jornal Valor Econômico aﬁrma “gasolina
cara e sem concorrência”, a do norte do Estado do
Piauí é a mais cara do mundo. Mas essa situação é
de fácil correção. Bem ali tem o exemplo de Paracuru,
com um terminal petrolífero. E isso abaixava o preço,
já aparecia um porto pesqueiro, um porto dentro da
realidade. Hoje tem dois grandes portos, no Ceará e
no Maranhão, mas poderia ser feito um porto médio
que levasse cargas para os dois. Isso seria suﬁciente para fazermos renascer a estrada de ferro, que foi
prometida. Daí o Governador ser tido hoje como o
mais mentiroso da história, aliás, não é do Piauí não,
é da história do Brasil, do mundo. Eu o ouvi dizendo
que o Luiz Inácio, com sessenta dias, botava os trens
Parnaíba-Luís Correia, com quatro meses, ParnaíbaTeresina. Não colocaram nenhum dormente. Dormente é aquele pau que segura o ferro. Você sabe, só na
conversa, só na mentira.
O porto favoreceria o reaparecimento da ferrovia,
pois é uma planície. Até um mestre de obras recupera – já teve. E, ainda, facilitaria a ZPE. Agora, por que
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é que eles não levam? Não vou dizer, não vou atirar
pedra. Mas é só aquele negócio de Bolsa-Família. O
Piauí é o campeão do Brasil, tem mais de 60%. Eram
52%, já está em 64%. Aquilo não é isso. Queremos
obras estruturantes.
Uma reﬁnaria de petróleo em Paulistana, no sul
do Piauí, onde já se tem um projeto da Petrobras, e ﬁca
equidistante de todas as capitais: Boa Vista, Macapá,
Belém, Manaus, Fortaleza, Teresina, Natal, Sergipe.
Era uma obra... É cara? É cara. Brasília foi cara, mas
teve um sentido de integração e de enriquecimento.
Queremos essas obras.
Agora, fazer eu mudar para ir pela cabeça do nosso Senador Eduardo Suplicy... Sei que é uma esmola.
Não sou contra; eu dou. Quando vejo, procuro dar esmolas. Mas sou mais com Deus, que disse: “Comerás
o pão com o suor do teu rosto”. Sou mais com o Livro
de Deus. Então, o Piauí quer isto: trabalho. Sou mais,
vamos dizer, com o Livro de Deus, que diz: “A sabedoria vale mais que ouro e prata”.
Queremos, para o nosso povo, estrutura educacional que dê sabedoria. Sabedoria leva à riqueza; o
trabalho leva à riqueza. Essa é a realidade.
Mas viemos aqui pedir ao Presidente da República que melhore, baixe o preço da gasolina no Brasil
e, urgentemente, no norte do Piauí, que é a mais cara.
Se a do Brasil aqui diz que é cara e sem concorrência,
a do norte é pior.
Essas são as minhas palavras.
Apelo ao Presidente da República. E aquele homem do folheto que diz o que vai fazer pode é fazer
um grande benefício para o Piauí: sair antes do tempo.
Deixe o vice para experimentar.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Nobre Senador Mão Santa, parabéns pelo seu discurso. Peço que presida a sessão para que eu possa
fazer meu pronunciamento.
Quantoà baixa do combustível, da gasolina,
do óleo diesel, tivemos uma reunião da bancada
recentemente e chamamos o Ministro das Minas
e Energia, Edison Lobão, que é da nossa bancada
também, para fazer um estudo sobre a possibilidade de se diminuir o custo do combustível, principalmente do óleo diesel, que gera emprego, move a
indústria deste País.
Entendemos que, com a queda do preço do barril de petróleo na cotação internacional – e já baixou
mais de dois terços, chegou a US$150 e está um pouco mais de US$40, quer dizer, houve uma redução de
praticamente 70%...
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Nos Estados
Unidos diminuiu, na Argentina também.

Terça-feira 24

227

06149

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Entendemos que há, sim, possibilidade de diminuir
o custo do óleo diesel, para que possamos gerar mais
emprego e mais renda para o nosso povo.
Passo a Presidência a V. Exª.
O Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O Senador Raupp é do PMDB de Rondônia e foi,
recentemente, Líder do nosso Partido. Sua liderança
foi tão profícua que possibilitou ao PMDB continuasse
na Presidência do Senado e ganhar as eleições em
todo o Brasil.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, subo à tribuna, no
dia de hoje, para fazer uma homenagem à Marinha
Brasileira. A minha esposa chama-se Marinha, e eu
poderia homenagear as duas, tanto a minha Marinha,
quanto a Marinha Brasileira, a Marinha do Brasil. Mas
subo à tribuna para fazer uma homenagem à Marinha
do Brasil.
Em correspondência a nós destinada, o AssessorChefe Parlamentar do Gabinete do Comandante da
Marinha nos deu ciência de várias ações de assistência médico-hospitalar à população ribeirinha de meu
Estado, desenvolvidas por aquela instituição militar.
Motivado pelas informações contidas naquela
missiva, pareceu-me incontornável a necessidade de
dizer algumas palavras acerca dessas e de outras ações
assistenciais levadas a termo pela Marinha do Brasil.
São mais de uma dezena os programas de assistência social desenvolvidos pela Marinha. Entre eles,
podemos citar, apenas para ilustrar o rol de atividades
que a instituição desenvolve pelo Brasil afora, os seguintes programas:
– Aprendizagem Contínua, que realiza
doações de material escolar e uniformes, e
pagamento de mensalidades nos ensinos fundamental e médio para os casos elegíveis,
além de promover a participação de jovens
em cursos proﬁssionalizantes de curta duração, favorecendo a sua inserção no mercado
de trabalho;
– Amigos Especiais, que fornece condições de apoio e esclarecimento aos familiares
de portadores de deﬁciência física ou psíquica.
Esse programa, Sr. Presidente, reveste-se de
importância ímpar, na medida em que possibilita habilitação e reabilitação dos pacientes,
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por intermédio de instituições credenciadas
nas modalidades de psicologia, fonoaudiologia,
psicomotricidade, ﬁsioterapia, terapia ocupacional, escolaridade especializada, musicoterapia, equoterapia e psicoterapia;
– Cultura para Todos, que visa à formação
de hábitos culturais nos grupos atendidos. Teoria musical, aula de canto e prática instrumental integram as aulas do Projeto Música para
Jovens, inserido no Cultura para Todos.
– Drogas, Estou Fora é outro importante
programa da Marinha voltado para os jovens.
Os militares procuram trabalhar a autoestima, a
valorização da vida e de valores como justiça,
solidariedade, compreensão e amizade junto
aos jovens, para evitar que tenham contato
com as drogas ou, nos casos em que isso já
aconteceu, afastá-los delas.
Contudo, dentro dos vários programas de assistência social desenvolvidos pela instituição, queremos
destacar o programa de Assistência Médico-Hospitalar
às Populações Ribeirinhas da Amazônia.
Esse programa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vale-se, principalmente, de dois Navios de Assistência Hospitalar cujos nomes são Dr. Montenegro
e Oswaldo Cruz, para prestar assistência a famílias
carentes na Região Amazônica.
Para que se tenha uma ideia da estrutura empregada, basta dizer que cada um dos dois navios
tem uma equipe composta por cinco médicos, quatro
dentistas, um farmacêutico e seis enfermeiros, que são
também especialistas em vacinação. Além disso, o navio é equipado com um centro cirúrgico apto a realizar
intervenções de médio porte, dois consultórios médicos,
dois gabinetes odontológicos, sala de raios-X, laboratório de análises clínicas dotado de microscópio de
alta deﬁnição, dois aparelhos para análise bioquímica
e uma sala de parto toda preparada. Trata-se de uma
assistência muito importante para as cidades ribeirinhas, tendo em vista que as distâncias dos grandes
centros e dos hospitais é muito grande. Então, a Marinha leva esse atendimento às nossas comunidades
mais carentes da região Amazônica.
O navio Oswaldo Cruz, adicionalmente, transporta
um helicóptero para atendimento às comunidades que
não habitam as margens dos rios.
Em toda a Região Amazônica, no ano de 2008,
em viagens que totalizaram 106 dias, os dois navios
visitaram cerca de 130 comunidades isoladas, sendo
que várias delas são de etnias indígenas. Somente o
navio Dr. Montenegro prestou mais de 110 mil procedimentos de saúde!
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Embora esses dois navios tenham atuação mais
efetiva nos aﬂuentes dos rios Amazonas e Solimões,
em meu Estado, em particular, a Marinha do Brasil
tem dado forte assistência à comunidade carente, não
obstante as limitações orçamentárias às quais a instituição militar tem sido submetida.
Em 2008, Sr. Presidente, a Marinha prestou assistência em ao menos dez localidades rondonienses:
Nova Aliança, Aliança, Cujubim, São Carlos, Porto São
José da Praia, Porto Santa Catarina, Porto Conceição,
Calama, Itapoã e Amparo. Nessas localidades, foram
feitos 2.813 atendimentos médico-hospitalares, sob
o custo operacional total de mais de R$400 mil, conforme informa a correspondência do Gabinete do Comandante da Marinha à qual me referi no início deste
meu pronunciamento.
Em outras vertentes de atendimento, a Marinha
também se fez presente em meu Estado por diversas
vezes durante o ano passado. Quando fui Governador,
Sr. Presidente, nós ﬁzemos muitas operações, muitos
trabalhos conjuntos, parcerias da Marinha com a Secretaria de Estado da Saúde, com a Secretaria Municipal,
principalmente do Município de Porto Velho e também
de outros Municípios, quando a operação se realizava em outros Municípios, dando assistência a essas
comunidades carentes. A Marinha, há muito tempo, já
presta um trabalho às comunidades ribeirinhas do meu
Estado e de toda a Região Amazônica.
Uma das mais importantes atuações da instituição diz respeito à segurança de navegação. A Marinha do Brasil realiza palestras em órgãos públicos nas
cidades ribeirinhas que visita, esclarecendo sobre o
uso de coletes salva-vidas, inclusive com projeção de
ﬁlmes institucionais sobre o assunto.
Em suas palestras, também são dadas informações sobre a habilitação para condutores de embarcações – sejam eles proﬁssionais ou amadores –,
critérios para construções às margens dos rios e instruções para os jovens que têm interesse em ingressar na Marinha.
Tudo isso, Sr. Presidente, além do mérito óbvio
de prestar esclarecimento à população, especialmente
para a mais carente, também ajuda a trazer o Estado
para perto da comunidade. Tanto é, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, que recebi aqui, ainda há pouco,
quando presidia esta sessão, um convite da Maçonaria, do Grande Oriente do Brasil, do Grão-Mestre do
Grande Oriente do Distrito Federal e também do Grande Oriente do Brasil, que é o Grão-Mestre Jafé Torres,
que está convidando os Parlamentares e autoridades
para que assistam à cerimônia de homenagem da Maçonaria às Forças Armadas, a se realizar às 20 horas
do dia 30 de março, na próxima segunda-feira, no Au-
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ditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães,
em Brasília. Esse evento deverá congregar em torno de
três mil pessoas e é uma justa homenagem às Forças
Armadas do Brasil, não só à Marinha, à qual estou me
referindo aqui no meu pronunciamento, fazendo esta
homenagem, mas à Aeronáutica e ao Exército Brasileiro, que também têm prestado serviços relevantes
em todos os recantos do nosso País. O Exército está
presente nas fronteiras mais distantes, da Venezuela,
da Bolívia, do Peru, e em tantas outras áreas distantes
– tanto o Exército quanto a Aeronáutica, sem falar, é
claro, na Marinha Brasileira, à qual me reﬁro aqui.
É bem sabido, Sr. Presidente, que é rarefeita a
presença do Estado brasileiro nesses lugares tão distantes e pouco acessíveis. Nessa condição estão muitos Municípios rondonienses. É, pois, graças às ações
como as que a Marinha do Brasil efetua que as populações desses lugares remotos sentem a presença e
a assistência do Estado brasileiro.
Por tudo isso, nosso reconhecimento, gratidão
e voto de aplauso à Marinha do Brasil pela atuação
na assistência social e, em especial, na assistência
médico-hospitalar junto à população do meu Estado
de Rondônia e de toda a vasta Região Amazônica do
nosso Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era essa a homenagem que gostaria de fazer neste momento, aqui, nesta sessão, à Marinha do Brasil, estendendo também às
demais Forças, a Aeronáutica e o Exército brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Justa homenagem da Loja Maçônica aos militares
brasileiros.
Convidamos, para usar da palavra, a Senadora
Rosalba Ciarlini. Rosalba Ciarlini é Senadora do Democratas e representa o Estado do Rio Grande do
Norte. Ela representa também o povo de Mossoró, cidade da qual ela foi três vezes Prefeita, extraordinária
Prefeita, e hoje representa, com grandeza, o povo do
Rio Grande do Norte nesta Casa.
Eu, particularmente, sou orgulhoso, porque nós
somos da ciência médica, e ela faz da ciência médica
a mais humana das ciências e, como médica, foi uma
benfeitora da humanidade.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Mão Santa.
Cheguei, há poucos minutos, do meu Estado,
onde, hoje, tive a oportunidade de participar de um
encontro de Prefeitos, convocada que fui pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, para
tratar de uma questão que já, por diversas vezes, trouxe a esta tribuna.
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Todos nós sabemos, Sr. Presidente, que, em função da crise econômica que chegou ao Brasil – infelizmente, a crise chegou aqui e não é uma marolinha,
mas uma crise realmente –, o Governo Federal, para
garantir os empregos na indústria automobilística e
em outras indústrias, procedeu à isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), imposto que
tem participação importante na formação do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), que é uma receita
importantíssima para a maioria dos Municípios, principalmente para os pequenos e para os médios, para
que as Prefeituras possam levar saúde e educação à
população, ou seja, executar as ações normais dentro
de uma cidade.
Srªs e Srs. Senadores, as Prefeituras de todo o
Brasil continuam sofrendo com a queda nos repasses
do FPM pelo Governo Federal. Já tratamos desse assunto, mas não podemos deixá-lo de lado, porque o
problema se agravou no último dia 20, quando foi feito o repasse da segunda quota de março e quando,
mais uma vez, centenas de Municípios em todo o País
não receberam um centavo sequer. No Rio Grande do
Norte, meu Estado, 25 Municípios que já haviam ﬁcado
sem nada na primeira quota continuaram no zero – na
realidade, na primeira cota, foram 39 Municípios; na
segunda cota, 25 Municípios.
Na reunião de hoje com os Prefeitos, ﬁzemos
uma avaliação do grave risco de problemas sociais por
falta de recursos nas Prefeituras. Como eles vão pagar
a folha de funcionalismo sem o FPM, que é uma das
principais fontes de recursos dos Municípios? Como
vão pagar aos fornecedores, aos prestadores de serviço? Como vão investir em obras? Não vão fazê-lo,
não podem fazê-lo, não têm como fazê-lo, até que o
Governo Federal assuma a responsabilidade pelos
erros e trate de repará-los enquanto é tempo.
Existem sugestões e propostas. Inclusive, estou
aqui com o Manifesto dos Prefeitos Potiguares. Nesse
encontro de hoje, praticamente toda a Bancada federal estava presente: os três Senadores – o Senador
Agripino, o Senador Garibaldi, a Senadora Rosalba – e
os Deputados Federais Betinho, Sandra Rosado, Fábio Faria, Rogério Marinho, Henrique Alves. Só faltou
o Deputado João Maia, que, com certeza, por motivo
de força maior, não pôde estar presente. Nessa reunião, as propostas foram apresentadas pelos Prefeitos, e algumas delas, inclusive, já tínhamos levantado
nesta tribuna.
Quando denunciamos e sugerimos alternativas
para equilibrar o orçamento das Prefeituras, propusemos, por exemplo, que o Governo Federal suspendesse
por alguns meses, de 120 a 140 dias, o recolhimento
das contribuições do INSS pelas Prefeituras, porque
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é o próprio Governo que as retém na hora do repasse
das cotas do FPM. E o que está acontecendo? Além
dos débitos anteriores parcelados, além da cota que
é normal ao mês...
Houve uma reunião em Brasília do Presidente
com todos os Prefeitos em que ele garantiu uma medida provisória – que já está tramitando, que passou
na Câmara e que está chegando ao Senado – para
fazer o parcelamento dessas dívidas num prazo ainda
maior. Se é possível fazer esse parcelamento, que seja
possível suspender a cobrança enquanto as Prefeituras estão nesse sufoco maior em função das grandes
quedas do FPM! Que essa cobrança seja suspensa
até administrativamente por um período, para que dê
tempo a que as Prefeituras possam se reorganizar,
adaptar-se a este novo momento e sair dessa situação difícil.
Não adianta reduzir o IPI para que uma indústria não provoque demissões, porque, na hora em que
os Municípios deixam de ter recursos para pagar os
prestadores de serviço, para pagar as obras que estão
iniciadas, para manter as questões básicas da cidade
funcionando, está se provocando muito mais desemprego. Não tenho dúvida disso. São quase seis mil
Municípios no País. Imagine se, numa crise dessa, de
forma indireta... Quando se para uma obra por que não
há recursos, a empresa vai demitir seus trabalhadores.
Quando se deixa de fazer a operação tapa-buraco nas
ruas, aquelas prestadoras de serviço também vão ter
de demitir. Quando não houver condição de se fazer
arborização, a empresa que faz arborização e mantém a arborização de uma cidade vai também demitir.
Quando não se puder fazer qualquer tipo de serviço,
quando não se puderem manter os serviços básicos e
necessários à população da cidade, vai-se demitir.
Então – dou aqui um exemplo –, há essa carência, essa falta de recursos, e essas empresas estão
deixando de receber, o comércio está se fragilizando.
Não estamos falando das capitais, que têm outros tipos
de receita; estamos falando das cidades pequenas,
muitas das quais vivem somente de FPM, de 0,6%,
de 0,8%, de 0,7%. Essas cidades estão sufocadas. E
o comércio sente. O comércio, na hora em que deixa
de receber, também vai desempregar. E, na hora em
que não der para pagar folha de funcionários, aí é que
a crise aumenta na cidade, e vem o desemprego.
Então, não se pode superar uma crise sem fortalecer os Municípios. É necessário que o Governo Federal, que o Presidente Lula veja isso. É preciso, sim,
dar apoio aos Municípios, fortalecê-los!
Outra proposta que apresentei, que também foi
a dos Prefeitos e que está neste documento é que se
liberem os recursos, Senador Mão Santa. Por que não
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são liberados os recursos que estão empenhados, que
foram fruto das emendas parlamentares? Desde o ano
passado, algumas obras até já foram realizadas, mas
ainda não foram pagas, pois os recursos ainda não
saíram do Orçamento para as Prefeituras. Foram aprovados, autorizados, liberados, empenhados, mas não
liberados. Esses recursos estão fazendo falta. Por que
não se faz como o que se faz com o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC)? Peguem os recursos que
foram fruto das emendas de todos os Parlamentares e
coloquem-nos como se fossem o PAC dos Municípios,
para que os Municípios possam superar também este
momento, possam fazer as obras. Na hora em que faz
a obra, o Município começa também a gerar renda, a
gerar emprego.
Então, são coisas relativamente simples. É uma
questão só de vontade de fazer, de vontade política e
de entender que não vamos sair da crise se nossos
Municípios – são quase seis mil Municípios – estiverem em situação falimentar, em diﬁculdade. A vida
acontece no Município, pois é onde o cidadão vive,
onde ele precisa da educação e da saúde, onde as
ações sociais têm de acontecer, onde realmente têm
de surgir oportunidades, para que o cidadão possa se
desenvolver, trabalhar.
Então, são essas as questões diante das quais
não nos podemos, de forma alguma, calar. Não podemos, de forma alguma, cruzar os braços. Venho aqui
convocar não somente os que fazem a bancada do
Rio Grande do Norte, mas todos os Senadores, todos
os Parlamentares.
Senador Mão Santa, na Região Sul, no Paraná,
os Prefeitos já se mobilizam para, no dia 25, fazer uma
parada. V. Exª já imaginou as Prefeituras fecharem as
portas, mostrando, de certa forma, sua indignação,
sua preocupação, sua angústia pelo fato de que estão
faltando meios para poderem cumprir com seu dever?!
Se é assim no Paraná, que é um Estado do Sul, um
Estado mais forte, mais rico, imaginem no Nordeste,
no Norte, na Região Centro-Oeste!
Tenho a certeza de que essa questão não é somente do meu Rio Grande do Norte, não é somente do
nosso Nordeste, mas é também uma questão dos brasileiros. Todo o Brasil já está sentindo os reﬂexos danosos
dessa crise e precisa que medidas sejam tomadas, mas
jamais apenando os menores. Há aquele ditado que diz:
“Na hora da diﬁculdade, sempre são os pequenos que
mais sofrem”. É hora de dizer: “A hora é difícil? Há crise?
Então, é preciso arranjar fórmulas para que os pequenos não sofram”. São milhões os pequenos que precisam de apoio para que as cidades possam estar vivas
e, vivas, contribuir para um Brasil mais justo, para um
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Brasil onde, realmente, nossa esperança de que podemos ser fortes e desenvolvidos jamais esmoreça.
Então, Senador Mão Santa, só para terminar,
eu queria repassar as providências imediatas que os
Prefeitos potiguares sugerem neste documento. Eles
apontam uma série de questões e motivos para isso
e, inclusive, perguntam: como manter os repasses
constitucionalmente previstos, como 15% para saúde,
25% para educação, até 8% para as Câmaras Municipais, 15% junto à Previdência e 1% do Pasep, que
comprometem a receita dos Municípios em 64% e inviabilizam o pagamento de pessoal, além de conduzir
os Prefeitos de encontro à Lei de Responsabilidade
Fiscal? O gasto excessivo com a folha, acima do limite permitido, é provocado pela redução da receita.
Reduziu-se a receita, e a folha não foi reduzida, muito
pelo contrário, pois eles tiveram de se adequar ao novo
piso do professor, ao novo salário mínimo, que é justo,
que queremos, pelo qual lutamos e que defendemos,
mas jamais podemos entender que recursos para os
Municípios sejam reduzidos. É algo, realmente, doloroso de se saber.
Por que o Governo nunca corta as contribuições,
contribuições que não entram para os cálculos do FPM?
Por que não retira o IPI da parte que cabe somente ao
Governo Federal e deixa aquilo que é das Prefeituras,
que é do povo brasileiro? Então, é isso que não entendemos. Sempre que aparecem mais contribuições,
mais impostos, o que acontece? Sempre os recursos
se concentram, mais de 60%, para o Governo Federal.
Quando se arrecada por meio de impostos, de taxas e
de contribuições que saem do bolso dos trabalhadores, do povo brasileiro, que são recursos da União, e
quando se repartem os recursos para fazê-los voltar
aos Municípios, aos Estados e à União, ﬁcam, Senador Mão Santa, para os Municípios só 15%; para os
Estados, em torno de 24% ou 25%; e, para o Governo
Federal, mais de 60%.
Ora, deveria ser diferente. Deveria se inverter
isso. Deveriam as contribuições, os recursos chegar
mais para os Municípios. Que o Governo ﬁscalize, sim!
Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, não somos
contra, não. Somos favoráveis a ela. Que, realmente,
ela seja executada, mas que haja recursos para que os
Prefeitos levem ao povo medicamento, com melhoria na
saúde; levem boa escola às nossas crianças e aos nossos jovens, para que eles possam desenvolver-se em
um ensino de qualidade; deem apoio à terceira idade.
Que também não falte o curso proﬁssionalizante que
prepara para o bom emprego, que não faltem recursos
para que o cidadão possa começar uma proﬁssão, seu
trabalho! Isso está no Município, que precisa das ruas
pavimentadas, saneadas.
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Por falar em saneamento, Senador Mão Santa, V.
Exª sabe que é algo que me deixa indignada, porque
sou defensora intransigente de saneamento. Acho que a
obra mais importante se chama saneamento básico. Saneamento básico é algo tão importante que impulsiona
desenvolvimento, traz saúde, traz bem-estar, qualidade
de vida. Para cada real que se investe em saneamento
básico, economizam-se R$4,00 em saúde.
Sou Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Recebemos a informação – inclusive, convidamos o
Ministro das Cidades a esclarecer o porquê disso – de
que o Brasil devolveu recursos do Banco Mundial destinados a saneamento básico. Inclusive, cidades do meu
Estado, como a cidade de Açu, vão deixar de receber
esses recursos para saneamento. Queremos saber o
motivo disso. Já é muito difícil conseguir recursos, e
devolvê-los é algo que dói, num País que precisa tanto
de saneamento, de ação e de agilização das obras, o
mais rapidamente possível!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, era exatamente essa a questão que eu queria levantar.
Voltando para a diﬁculdade que nossos Municípios estão passando, venho aqui, mais um vez, fazer
este apelo, esta reivindicação, esta convocação: apelo
ao Governo Federal que analise essa situação injusta, que traga compensações, para que os Municípios
possam também ajudar o Brasil a sair da crise. Que
seja também uma convocação para que todos nós,
mais do que nunca, estejamos unidos na defesa dos
Municípios, porque Município forte é Brasil forte.
Providências foram cobradas, como a de “manter
o ﬂuxo de recursos vindos do FPM, guardando a proporção dos meses do exercício de 2008”. Vejam que se
está pedindo que se mantenha a proporção de 2008,
sem se considerar a inﬂação, nem os aumentos que
houve em uma série de questões, mas pelo menos o
ﬂuxo que se manteve em 2008.
Outra providência cobrada foi a de “suspender todos os descontos automáticos do FPM dos Municípios,
sobretudo o parcelamento das dívidas previdenciárias,
tributárias ou sociais, até o equilíbrio, em deﬁnitivo, do
ﬂuxo de caixa municipal”. Isso é o que já dissemos por
diversas vezes, essa foi uma proposta nossa. Agora,
com a MP nº 457 sendo analisada, que possa, por meio
de emendas do Relator, haver essa suspensão. E que
o Governo faça isso de forma administrativa e encontre
um meio de dar esse alento aos Municípios!
Cobra-se também a providência de se “fazer gestão no Senado para a aprovação da PEC nº 12/2006,
que trata do limite de pagamento de precatórios”. Essa
PEC já está com a Senadora Kátia Abreu, que é Relatora, e queremos agilidade para que possa, ﬁnalmente,
haver uma solução com relação aos precatórios.
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Pede-se também a “liberação imediata, pela Caixa
Econômica Federal, de todas as emendas parlamentares contratadas até o ano de 2008, que estão no
aguardo da liberação de recursos federais, a exemplo
do que aconteceu com as obras do PAC”. Senador
Mão Santa, há Prefeituras que ﬁzeram as obras – já
foi feita até a última medição –, mas que não receberam centavo algum. Resultado: a empresa que fez a
obra já quebrou, o comércio que vendeu já está em
diﬁculdade. Desse jeito não pode ﬁcar!
Pede-se também a “ampliação dos recursos do
Programa de Saúde da Família (PSF) compatíveis com
os custos instalados no atendimento por equipe”. Estão
faltando, nas equipes do PSF, proﬁssionais. Os recursos do PSF estão sendo insuﬁcientes para pagamento
principalmente de médicos nas cidades menores, nas
cidades mais distantes.
Outra providência cobrada é a seguinte: “Redução
de 21% para 14% das contribuições previdenciárias
(exclusão da denominação e tratamento dos Municípios
como empresas), MP nº 457, e que haja o compromisso efetivo da Bancada potiguar para a aprovação das
emendas...”. Com relação a isso, todos os que estávamos presentes assumimos o compromisso.
Pede-se ainda para “não permitir a prorrogação
da desoneração da parcela do IPI pertencente aos Municípios no que se refere à indústria automobilística”.
Tenho a certeza de que essas reivindicações
não são somente dos Prefeitos potiguares. Com certeza, são da maioria dos Prefeitos brasileiros, que
estão passando por essa diﬁculdade, que precisam
do apoio, que precisam das compensações, para que
nossos Municípios possam sair dessa situação difícil
e possam, realmente, com trabalho sério e honesto,
fazer o que todo o povo espera do seu Prefeito: uma
boa administração.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Queremos cumprimentar a Senadora Rosalba Ciarlini, que, por si só, traduz a grandeza deste Senado da
República. Essa Senadora foi pela primeira vez eleita
Prefeita de Mossoró, com méritos; a segunda vez, foi
eleita também com méritos; a terceira vez, foi eleita
com méritos, e o povo de Mossoró perdeu quando a
mandou para cá. É uma experiência municipalista extraordinária. Então, oferece a Sua Excelência, o Presidente Luiz Inácio, essa visão de uma Prefeita que,
por três vezes, teve a responsabilidade de dirigir um
Município, algo que o Presidente da República não
teve. Estamos com muita emoção, e S. Exª traduz a
grandeza do Senado, porque o que diz se reﬂete na
Constituição Brasileira.
O fato é que nosso Presidente tem de ler a Constituição brasileira, que diz que toda receita deve ser
dividida da seguinte maneira: 53% para o Governo
Federal, para Sua Excelência, Luiz Inácio; 22,5% para
os Municípios brasileiros; 21,5% para os Governos dos
Estados, e 3% para os fundos constitucionais. O que
há? Surgiram taxas, não agora, mas foram acresci-
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das, aumentadas por essa fome do PT de ter dinheiro,
de tal maneira que Sua Excelência, o Presidente da
República, garfou dos Prefeitos e ganha hoje mais de
60%, desobedecendo à Constituição, que V. Exª clama
neste retorno e que vai justamente beneﬁciar as boas
administrações dos Municípios e, conseqüentemente,
a Federação. A União, como está na Constituição, é
justamente o Distrito Federal, onde mora o Presidente,
os Estados e os Municípios.
Então, aplausos! Nota dez para o pronunciamento
de V. Exª, que engrandece o Senado da República!
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) –
Obrigada, Senador Mão Santa. V. Exª conhece também essa realidade, é de um Estado nordestino e
também foi prefeito. Sei que V. Exª sabe da dor, da
preocupação, da angústia de quem está dirigindo
um Município. A primeira porta que o cidadão busca
no momento de necessidade é a da Prefeitura, e o
Prefeito encontra-se de mãos atadas por que não
pode resolver a questão. V. Exª entende também
essa preocupação. Para complementar, eu gostaria
de lembrar nossa luta pela Emenda nº 29, a Emenda
da Saúde. Os recursos da saúde ainda não chegaram aos Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Recebi um e-mail. É da minha cidade, do Rotary Club
de Parnaíba, Piauí. Esse Rotary foi fundado em dezembro de 1938. Portanto, tem 71 anos. Eu pertenço
a esse clube.
Excelentíssimo Senhor
Dr. Francisco de Assis Moraes Souza
(Mão Santa)
DD. Senador Federal
Praça dos Três Poderes
Ala Senador Afonso Arinos, gab. 04
Tel [...]
Apraz-me encaminhar a V. Exª, com pedido de apoio, cópia da mensagem que o Rotary Clube de Parnaíba endereçou ao Excelentíssimo Senhor Governador do Piauí,
Wellington Dias, pedindo que não seja retirada da jurisdição de Parnaíba a Academia de
Polícia Militar.
Na certeza de poder contar com o apoio
ora solicitado, apresento a V. Exª protesto de
elevado apreço.
Cordialmente,
Renato Araribóia de Britto Bacellar
Presidente do Rotary Club de Parnaíba.
É uma lastima recebermos isso.
Vamos ler a carta enviada pelo Rotary Club, que
tem uma tradição, um clube de serviço internacional,
fundado por Paul Harris, cuja mensagem é: “Mais se
beneﬁcia quem melhor serve”. Eu sou rotariano e entendo como eles agem. Eles, estupefatos, escreveram
ao Governo do Estado:
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Exmo. Sr. Dr. Wellington Dias
DD. Governador do Estado do Piauí.
Palácio de Karnak.
[...]
Cumprimentando-o, o Rotary Club de Parnaíba, tendo em vista rumores circulantes na
cidade, apela para Vossa Excelência no sentido
de não permitir a retirada desta jurisdição da Academia de Polícia Militar do Piauí, que há quase
uma década tem proporcionado resultados satisfatórios nos seus mais variados aspectos.
Por não merecer o que seria um verdadeiro retrocesso, Parnaíba espera que o ilustre
Governador, sempre sensível às justas reivindicações, determine, em caráter de urgência, que
a Universidade do Estadual do Piauí (UESPI)
retome a realização de vestibular que possibilite a admissão de novas turmas, levando-se
em consideração que, atualmente, remanesce apenas uma, com graduação programada
para junho do corrente ano.
Por oportuno, solicita-se o agendamento
de visita de V. Exª ao prédio onde funciona a
Academia, localizado às margens da BR-343,
km 24, no trecho entre Parnaíba – Buriti dos
Lopes, quando, então, o ilustre Governador
terá a oportunidade de detectar suas necessidades, atendendo-as para torná-la ainda
mais parâmetro a ser seguido pelos demais
Estados da Federação.
Aguarda-se o vosso pronunciamento.
Atenciosamente,
Renato Araribóia Britto Bacellar
Presidente do Rotary Club de Parnaíba.
Lamentamos que, em 2000, tenha saído um estudo do MEC sobre as universidades brasileiras: das 10
melhores universidades, 7 eram privadas e 3 públicas,
já numa decepção para todos nós porque, na década
anterior, em 1990, das 10 melhores universidades brasileiras, 7 eram públicas, do Governo, e 3 privadas. Já
em 2000 houve uma inversão mostrando a gravidade:
das 10 melhores, 7 eram privadas (e o pobre não tem
como freqüentá-las, é a verdade) e 3 eram públicas.
A terceira era a Universidade do Estado do Piauí, que
entrou em decadência.
No passado, nós vimos mais de 60 mil brasileiros
presenciarem e disputarem os vestibulares na Uespi
– Universidade Estadual do Piauí. Ela oferecia 13 mil
vagas que se reduziram a um quarto.
E agora lamentamos esse acontecimento e queremos crer que Parnaíba e Piauí não merecem a perda
da sua Academia de Oﬁciais da Polícia Militar, justamente agora quando a violência é o maior problema
do País e do Piauí.
Então, associo-me ao Presidente Renato Bacellar, como rotaryano e como Senador da República
pelo Piauí.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso
à Mesa para ser publicado, na forma do disposto no
art. 203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210
do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o programa espacial brasileiro está
ameaçado de virar uma peça de ﬁcção, graças a uma
conjunção: equívocos cometidos no passado juntaramse à intransigência que prevalece no presente. Quase
17 mil pessoas que se auto-intitulam descendentes
de escravos reivindicam direitos de propriedade sobre
mais de metade das terras do município de Alcântara,
no Maranhão. Acontece que é lá que está situado o
centro de lançamento de satélites do nosso programa
espacial.
O local não foi escolhido sem motivo. Alcântara
ﬁca a dois graus ao sul da Linha do Equador, ou seja, a
dois graus da inclinação máxima do planeta. Isto proporciona um impulso extra para o lançamento de foguetes
que transportam satélites, garantindo uma economia
de 30% de combustível. Para fazer um satélite entrar
em órbita, economiza-se cerca de 5 milhões de reais
com o lançamento desse ponto da Terra.
Satélites, nos dias de hoje, fornecem recursos
que se tornaram parte do nosso cotidiano. Garantem
a segurança nacional, permitem controlar o tráfego
aéreo e a navegação, detectam com antecedência
uma variedade de desastres naturais, servem à agricultura – para citar algumas entre inúmeras ﬁnalidades. O mercado de foguetes e satélites movimenta
atualmente mais de 350 bilhões de dólares por ano
em todo o mundo.
No ﬁnal de 2008, o governo federal reconheceu
como propriedade dos quilombolas 780 quilômetros
quadrados ao norte da península de Alcântara, praticamente decretando a morte do programa espacial
brasileiro, caso continue no Maranhão. A Base Espacial
de Alcântara ﬁcou com pouco mais de 90 quilômetros
quadrados, extensão insuﬁciente para a concretização
de seus objetivos.
A raiz do problema está na desapropriação pelo
governo militar, na década de 1980, de 620 quilômetros quadrados do município de Alcântara, que foram
entregues à Aeronáutica, mas nunca tiveram sua situação regularizada. Para complicar a situação, anos
depois centenas de famílias foram deslocadas de suas
terras, no litoral, para agrovilas, e ﬁcaram privadas de
sua principal fonte de sustento, a pesca. Promessas
de auxílio técnico para que pudessem se dedicar à
lavoura não foram cumpridas.
Diante desse quadro de conﬂito, o governo optou
por considerar legítimas as pretensões dos quilombolas,
descartando uma solução conciliatória que teria levado
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em consideração os direitos dos habitantes e ao mesmo
tempo garantido a continuidade do programa espacial.
Os quilombolas de Alcântara, agora donos de
tanta terra, vivem da mesma maneira que seus ancestrais do século 19. Cultivam roças de melancia, arroz,
mandioca e milho, além de pescar. Não há luz elétrica,
a fonte de iluminação nas casas de barro, palha e terra batida são lamparinas de querosene. A água vem
dos igarapés e os banheiros são buracos escavados
no chão. As estradas são péssimas e não há escolas
– a única existente foi desativada porque não havia
alunos em número suﬁciente.
É mais um exemplo de como estamos tratando de
maneira equivocada a questão da concessão de terras
para quilombolas e índios. Limitamo-nos a ceder grandes extensões, sem reﬂetir que estamos fazendo dessas
populações latifundiários miseráveis. De onde vão tirar
recursos para modernizar seus métodos de cultivo, para
construir escolas, para viver de acordo com padrões
mínimos de conforto e decência? Na verdade, o que
fazemos, com a melhor das intenções, é criar reservas
em que elas viverão como em zoológicos. Só falta cobrar
ingressos para que os moradores de centros urbanos
possam conhecer sua existência primitiva.
Há algum tempo, o Brasil criou, juntamente com
a Ucrânia, uma empresa binacional para explorar comercialmente um sítio de lançamento de foguetes,
numa tentativa de tornar o programa lucrativo. Com a
decisão favorável aos quilombos, a empresa teve que
abandonar os trabalhos na área reclamada e concentrá-los dentro do centro de lançamento pertencente à
Aeronáutica. Resultado: o cronograma está atrasado
em um ano. A construção da base só começa no próximo mês, enquanto os ucranianos cumprem sua parte,
montando o foguete Cyclone 4 dentro do prazo.
A largada do programa espacial brasileiro aconteceu há 30 anos, mas continuamos usando bases
no Exterior para nossos lançamentos. Os últimos 3
partiram da China. Além disso, estamos perdendo a
oportunidade de lançar foguetes transportadores de
satélites para clientes como Holanda, Japão e Alemanha. Eles certamente optarão pela base francesa de
Kourou, na Guiana, Ela tem 85 mil hectares. Quanto
a nós, sequer conseguimos garantir o espaço mínimo,
que seria de 20 mil hectares.
Numa proposta conciliatória, a Aeronáutica defende a criação de “ilhas” dentro das terras dos quilombolas. Com uma extensão total de 60 quilômetros
quadrados, elas permitiriam a construção de áreas de
lançamento e, ao mesmo tempo, não desalojariam os
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moradores. A idéia, contudo, foi rejeitada pelos povoados e pela Secretaria Especial da Igualdade Racial.
O mais espantoso é que muitos quilombolas reconhecem que a permanência do centro de lançamento
de foguetes em Alcântara representa uma garantia de
que não estarão condenados à miséria. Só os impostos
pagos pela base constituem quase metade da arrecadação do município. Uma conciliação permitiria que os
moradores cobrassem a concretização das promessas
feitas nos anos 1980, e iniciassem uma trajetória que os
distanciaria do atraso em que vivem atualmente. Mas,
se o radicalismo prevalecer – e, infelizmente, é o que
tem acontecido em casos semelhantes –, os novos latifundiários de Alcântara estarão condenados a repetir
a rotina dos bisavôs, presos a um passado de miséria.
E, se quisermos que o Brasil ingresse de uma vez na
era espacial, teremos que procurar outra localização
para o programa, e começar tudo de novo...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta
sessão de segunda-feira, 23 de março, iniciada às 14
horas no Senado da República do Brasil, sessão esta
coordenada aqui pelos nossos competentes assessores
e doutores José Roberto e João Pedro, que traduzem
o quadro do Senado da República de que nós nos orgulhamos. Esse negócio de apontar um ou outro não
quer dizer nada. O Senado da República pode estar
vivendo uma crise, mas o estudo me faz relembrar a
crise muito pior que a Igreja de Cristo sofreu. Naquele
tempo da Inquisição, nos tempos dos latifundiários, da
exploração, dos papas e bispos que vendiam lugares
no Céu, surgiu um líder, Lutero, que fez uma reforma,
e a Igreja de Cristo ainda está a nos guiar. Agora nós
saberemos conduzir o Senado à sua destinação de
nunca faltar com o Brasil e com a democracia.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10
minutos.)
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Ata da 33ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 24 de Março de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Marconi Perillo,
da Sra. Serys Slhessarenko e do Sr. Mão Santa
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 10 minutos e encerra-se às 21 horas e 9 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Há número regimental.
Declaro aberta a sessão deliberativa ordinária,
do Senado da República do Brasil, de 24 de março
de 2009.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 272, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pelo
recebimento do prêmio WORLD MAIL AWARDS, que
representa a excelência internacional na logística, pela
presteza na entrega de 103 milhões de livros didáticos nas 140 mil escolas públicas brasileiras. Não há
no Brasil nenhum programa oﬁcial que envolva uma
distribuição tão extensa ou que demande logística
tão complexa. Este Voto de Aplauso é extensivo ao
Ministério da Educação pela Coordenação da megaoperação.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 273, DE 2009
Nos termos do art. 256 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a retirada deﬁnitiva do PLS
nº 307, de 2007, de minha autoria.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Expedito Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência defere o requerimento.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 274, DE 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258, do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nº 19, de 2009 – complementar e nº 102, de 2007 – complementar, por
tratarem de assuntos correlatos.
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Justiﬁcação
Objetivando dar maior racionalidade e celeridade
ao exame das proposições que tramitam no Senado
Federal, em particular, as que dispõem sobre a autonomia do Banco Central do Brasil, estamos requerendo
sua tramitação conjunta.
Entendemos, assim, que a análise sobre os referidos projetos pelas comissões técnicas desta Casa,
na forma como estamos agrupando, será factível, devendo se processar de maneira adequada, em consonância com a importância de tratamento exigida para
a avaliação da matéria.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Antonio Carlos Junior.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 275, DE 2009
Na forma do disposto no art. 258 do Regimento
Interno, requeiro que o Projeto de Lei do Senado nº
344, de 2008, que institui reserva de vagas nos cursos
de graduação das instituições públicas de educação
superior, pelo período de doze anos, para estudantes
oriundos do ensino fundamental e médio públicos, tramite em conjunto ao Projeto de Lei da Câmara nº 180,
de 2008 por versarem sobre a mesma matéria.
Justiﬁcação
O projeto de Lei do Senado nº 344, de 2008, visa
reservar pelo período de 12 anos, 50 por cento, 40 por
cento e 30 por cento, respectivamente, das vagas do
ensino superior aos alunos oriundos do ensino fundamental e médio públicos, por entender que dessa forma,
atenderá à necessidade social para o preenchimento
das vagas no ensino superior público.
O mérito do projeto de Lei da Câmara nº 180, de
2008, é compatível com a proposta do PLS 344, de
2008, divergindo entre cotas raciais e sociais que é o
proposto no PLS.
Entendemos serem propostas de anseio da população carente, que não possui condições ﬁnanceiras
em arcar com o ensino superior privado, por isso solicitamos aos nossos pares a aprovação da tramitação
em conjunto para uma melhor análise das matérias.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Marconi Perillo, PSDB – GO.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os requerimentos que acabam de ser lidos serão publicados e encaminhados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 101, DE 2009
Autoriza o Poder Executivo a criar o
Centro Federal de Educação Tecnológica
(CEFET) de Catolé da Rocha, no Estado
da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
o Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET)
de Catolé do Rocha, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, com sede no Município de Catolé do
Rocha, no Estado da Paraíba.
Parágrafo único. Para exercer a atribuição prevista
no caput, o Poder Executivo ﬁca autorizado a:
I – criar os cargos de direção e as funções gratiﬁcadas necessárias ao funcionamento da instituição
de ensino;
II – dispor sobre a organização, as competências, as atribuições, a denominação das unidades e
dos cargos, suas especiﬁcações e funções, bem como
sobre o processo de implantação e de funcionamento
do estabelecimento de ensino;
III – lotar na escola os servidores que se ﬁzerem
necessários ao seu funcionamento, mediante a criação
de cargos e a transferência e transformação de cargos
efetivos vagos dos quadros de pessoal dos órgãos e
entidades da administração federal direta, autárquica
e fundacional.
Art. 2º O Centro Federal de Educação Tecnológica
de Catolé do Rocha tem por ﬁnalidade formar e qualiﬁcar proﬁssionais, para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover
o desenvolvimento tecnológico de novos processos,
produtos e serviços, em estreita articulação com os
setores produtivos e a sociedade.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Município de Catolé do Rocha, tanto quanto
o sertão paraibano ao qual pertence, ressente-se da
ausência de instituições de formação proﬁssional que
estimulem a articulação do ensino com as carências
do mercado e do setor produtivo locais e atendam às
necessidades de seus jovens, egressos do ensino
médio.
A cidade, localizada a 400km da capital João
Pessoa, teve sua população estimada em 27.691 habitantes, conforme dados do censo de 2006, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE). O censo mostrou, também, que Catolé do Rocha dispõe de poucas escolas municipais e estaduais
de nível fundamental e médio e apenas um Campus da
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Universidade Estadual da Paraíba, direcionado para a
formação em Letras e em Ciências Agrárias.
Paralelamente, a cidade vem se diferenciando
dos demais municípios da região devido ao dinamismo
recente de sua indústria, com especial destaque para
o setor têxtil, de confecção, calçadista e de alumínio.
Por oportuno, cabe ressaltar que este projeto
de lei ampara-se na Lei nº 11.195, de 18 de novembro de 2005, que modiﬁcou o § 5º do art. 3º da Lei nº
8.948, de 8 de dezembro de 1994, para estabelecer
o seguinte:
§ 5º A expansão da oferta de educação
proﬁssional, mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União, ocorrerá,
preferencialmente, em parceria com estados,
municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou
organizações não governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos
novos estabelecimentos de ensino.
Diante do exposto, esperamos contar com o apoio
dos nobres Senadores para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Cícero Lucena.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 102, DE 2009
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Acrescenta o Artigos 6º-A à Lei nº
11.882, de 23 de dezembro de 2008, que “Dispõe sobre as operações de redesconto pelo
Banco Central do Brasil, autoriza a emissão
da Letra de Arrendamento Mercantil – LAM,
altera a Lei no 6.099, de 12 de setembro de
1974, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.882, de 23 de dezembro de
2008, que passa a vigorar acrescida do seguinte Artigo 6º-A:
“Art. 6º-A. O Banco Central, nos casos
de iliquidez e inadimplência previstos no Art.
1º desta Lei, garantirá a liquidação plena, integralizada e imediata dos depósitos bancários, à vista ou de poupança, e demais aplicações, registrados nas referidas instituições
ﬁnanceiras – excluídos os pertencentes aos
controladores, proprietários majoritários ou
administradores destas – conforme os limites
abaixo especiﬁcados:
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I – pessoas físicas ou entidades sem ﬁns
lucrativos: até o máximo de R$ 100.000,00
(cem mil reais);
II – pessoas jurídicas: até o máximo de
R$ 250.000, 00 (duzentos e cinqüenta mil reais).(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Nos primeiros momentos em que a grave crise
internacional passou a ser vista com maior atenção
por nossas autoridades em política econômica, o Governo, enﬁm, tomou algumas providências, entre as
quais estava a edição da MP 442, que, em linhas gerais, veio para atuar como um “colchão” protetor para
os distúrbios e perturbações que pudessem aﬂigir ao
nosso, sempre frágil e vacilante, sistema ﬁnanceiro
nacional. Embora esses mesmos agentes ﬁnanceiros,
sejam do setor público ou privado, não se cansem de
exaltar – em outras circunstâncias – as virtudes, a independência e a solidez do mesmo.
Tenho acompanhado de perto todas as últimas
crises econômicas dos tempos recentes: Rússia, Ásia,
México... E as ações tomadas, que vão do PROES,
passando pelo PROER, até a nossa famosa e ridícula
situação “do iminente risco de crise sistêmica”, onde a
precipitação criminosa obrigou nosso Banco Central a
salvar, caridosamente, dois desconhecidos micro-bancos, dirigidos por espertos especuladores, tudo isso a
um custo de mais de US$ 2,5 bilhões (à época).
Esse acompanhamento me fez ter algumas certezas quanto ao propósito e às intenções das diligências que os consecutivos governos nacionais têm tomado. Sempre.
Repito: sempre – se busca salvaguardar, em primeiro lugar, os bancos e os banqueiros. Não interessa
o fato de terem eles especulado até o limite da sangria
total. É irrelevante que tenham investido – ou apostado
– com uma alavancagem, cujo excesso seria proibido
até no mais sujo e promíscuo cassino. A primazia é
dar segurança ao Mercado. À sociedade, o cidadão
vem – quando vem – a reboque das sobras.
Esta proposta surgiu primeiro como emendas à
MP. O argumento vencedor foi que, primeiro: os correntistas estariam e estão plenamente amparados e
suas aplicações garantidas dentro da própria Lei (MP
442).
Explicitamente, o que existia para efeito de garantias aos correntistas, era a Resolução n 3.400/2006,
do Conselho Monetário Nacional, editada via Banco
Central, que cria o Fundo Garantidor de Créditos. Esta
norma está marcada pela volubilidade em sua existên-
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cia, ela tem uma extensa ascendência e ancestralidade com mutações de todo gênero. Além disso, seus
termos restringem a garantia ao valor máximo de até
R$ 60 mil.
Curiosamente, ainda durante o processo de discussão da MP 442, o CMN alterou, de forma drástica,
o Fundo Garantidor de Crédito, que as garantias que
seriam para os investidores, passaram a ser direcionadas para possíveis “salvamentos” de bancos menores
– os chamados “tamboretes. Logo, a lógica de proteção
avocada pelo governo sucumbiu aos fatos até mesmo
antes de eles existirem.
Acredito que a crise atual exige que tenhamos
legislação mais ampla, rígida e consolidada dentro de
uma hierarquia normativa, que efetivamente forneça a
segurança de que o pequeno correntista necessita.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.882, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008
Dispõe sobre as operações de redesconto pelo
Banco Central do Brasil, autoriza a emissão da Letra de
Arrendamento Mercantil – LAM, altera a Lei no 6.099, de
12 de setembro de 1974, e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Conselho Monetário Nacional, com o
propósito de assegurar níveis adequados de liquidez
no sistema ﬁnanceiro, poderá:
I – estabelecer critérios e condições especiais
de avaliação e de aceitação de ativos recebidos pelo
Banco Central do Brasil em operações de redesconto
em moeda nacional ou em garantia de operações de
empréstimo em moeda estrangeira; e
II – afastar, em situações especiais e por prazo
determinado, observado o disposto no § 3º do art. 195
da Constituição Federal, nas operações de redesconto
e empréstimo realizadas pelo Banco Central do Brasil,
as exigências de regularidade ﬁscal previstas no art. 62
do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, no §
1º do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.715, de 22 de novembro de 1979, na alínea c do caput do art. 27 da Lei no
8.036, de 11 de maio de 1990, e na Lei nº10.522, de
19 de julho de 2002.
§ 1º Nas operações de empréstimo referidas no
inciso I do caput deste artigo, ﬁca o Banco Central do
Brasil autorizado a:
I – liberar o valor da operação na mesma moeda
estrangeira em que denominados ou referenciados os
ativos recebidos em garantia; e
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II – aceitar, em caráter complementar às garantias
oferecidas nas operações, garantia real ou ﬁdejussória outorgada pelo acionista controlador, por empresa
coligada ou por instituição ﬁnanceira.
§ 2º Na ocorrência de inadimplemento, o Banco
Central do Brasil poderá, mediante oferta pública, alienar os ativos recebidos em operações de redesconto
ou em garantia de operações de empréstimo.
§ 3º A alienação de que trata o § 2o deste artigo
não será obstada pela intervenção, recuperação judicial,
liquidação extrajudicial, falência ou insolvência civil a
que sejam submetidos, conforme o caso, a instituição
ﬁnanceira ou o terceiro titular do ativo oferecido em
garantia de empréstimo.
§ 4º O resultado, positivo ou negativo, da alienação
de que trata o § 2o deste artigo será apropriado pelo
Banco Central do Brasil e integrará seu balanço para
os efeitos do art. 2º da Medida Provisória nº 2.179-36,
de 24 de agosto de 2001.
§ 5º O Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste artigo, devendo observar, na ﬁxação de critérios e condições especiais previstas no
inciso I do caput deste artigo, regras transparentes
e não discriminatórias para a aceitação de ativos em
operações de redesconto.
§ 6º O Banco Central do Brasil deverá encaminhar ao Congresso Nacional, até o último dia útil do
mês subseqüente de cada trimestre, relatório sobre
as operações realizadas com base no disposto no
inciso I do caput deste artigo, indicando, entre outras
informações, o valor total trimestral e o acumulado no
ano das operações de redesconto ou empréstimo realizadas, as condições ﬁnanceiras médias aplicadas
nessas operações, o valor total trimestral e acumulado
anual de créditos adimplidos e inadimplidos, além de
um demonstrativo do impacto dessas operações nos
resultados daquele órgão.
§ 7º Na mesma reunião conjunta com as comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, conforme previsto no § 5º do art. 9º da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, o Ministro-Presidente
do Banco Central do Brasil, com base no relatório previsto no § 6o deste artigo, informará e debaterá sobre
os valores agregados e a taxa média praticada nas
operações de redesconto em reais.
§ 8º (VETADO)
Art. 6º Em operação de arrendamento mercantil
ou qualquer outra modalidade de crédito ou ﬁnanciamento a anotação da alienação ﬁduciária de veículo
automotor no certiﬁcado de registro a que se refere a
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, produz plenos efeitos probatórios contra terceiros, dispensado
qualquer outro registro público.
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§ 1º Consideram-se nulos quaisquer convênios
celebrados entre entidades de títulos e registros públicos e as repartições de trânsito competentes para o
licenciamento de veículos, bem como portarias e outros
atos normativos por elas editados, que disponham de
modo contrário ao disposto no caput deste artigo.
§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo
sujeita as entidades e as pessoas de que tratam, respectivamente, as Leis nºs 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, e 8.935, de 18 de novembro de 1994, ao disposto no art. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, e às penalidades previstas no art.
32 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
(À Comissão de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 103, DE 2009
Altera a redação do inciso IV do art. 36
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
para inserir a disciplina Ética Social e Política nos currículos do ensino médio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso IV do art. 36 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36. ................................................
..............................................................
IV – serão incluídas Ética Social e Política, a Filosoﬁa e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino
médio.
..................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito a partir de primeiro de janeiro
do ano subseqüente.
Justiﬁcação
Submetemos o presente projeto de lei que visa a
incluir a disciplina “Ética Social e Política” no currículo
do ensino médio.
O intuito do projeto é contribuir com o fortalecimento da formação moral e ética dos jovens brasileiros, sobretudo no sentido de sedimentar uma visão
crítica para a postura ética tanto no dia a dia das relações sociais, como também no exercício da atividade
política.
A disciplina constitui ferramenta importante para
que o estudante de nível médio analise as questões político-sociais brasileiras e mundiais, sem fundamentação
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em pensamentos ideológicos especíﬁcos, mas numa
base ampla sob uma visão o mais imparcial possível.
O jovem cidadão poderá, dessa maneira, construir
seu próprio modo de pensar politicamente, tendo base
para a crítica pessoal de suas leituras e da “avalanche”
de informações diárias recebidas pelas diversas formas de comunicação, seja pela mídia, seja pela rede
mundial de computadores.
Por ﬁm, entendemos, igualmente, que o sistema
educacional brasileiro deve ocupar papel central no
esforço de difusão do ensino da ética sob todas as
maneiras, motivo pelo qual solicitamos o apoio dos
nobres Colegas para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Expedito Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
....................................................................................
Art. 36. O currículo do ensino médio observará
o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes
diretrizes:
I – destacará a educação tecnológica básica, a
compreensão do signiﬁcado da ciência, das letras e
das artes; o processo histórico de transformação da
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e
exercício da cidadania;
II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;
III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo,
dentro das disponibilidades da instituição.
IV – serão incluídas a Filosoﬁa e a Sociologia
como disciplinas obrigatórias em todas as séries do
ensino médio.
§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas
de avaliação serão organizados de tal forma que ao
ﬁnal do ensino médio o educando demonstre:
I – domínio dos princípios cientíﬁcos e tecnológicos que presidem a produção moderna;
II – conhecimento das formas contemporâneas
de linguagem;
III – (Revogado)
§ 2º (Revogado)
§ 3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos.
§ 4º (Revogado)
....................................................................................
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, em decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados
e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 10, DE 2009
Altera o art. 107, I, j, do Regimento Interno do Senado Federal, para modiﬁcar o
horário e dia da semana em que se realizam as reuniões ordinárias da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A alínea j do inciso I do art. 107 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com
a seguinte alteração:
“Art. 107. ..............................................
I – .........................................................
..............................................................
j) Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária: às terças-feiras, nove horas e trinta
minutos.
..................................................... (NR)”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justiﬁcação
Esta proposição tem o objetivo de alterar o horário e o dia da semana em que são realizadas as reuniões ordinárias da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária. Essas reuniões atualmente acontecem às doze
horas das quintas-feiras. Nossa proposta é que as reuniões passem a ser realizadas às nove horas e trinta
minutos das terças-feiras, horário mais adequado para
o comparecimento dos integrantes da Comissão.
Certos de que essa medida contribuirá para o andamento dos trabalhos da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, solicitamos o apoio de nossos Pares.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Walter Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – 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 10, de 2009,
que acaba de ser lido, nos termos do art. 235, II, a, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência lembra às Srªs e Srs. Senadores que
o Senado Federal está convocado para uma sessão
especial a realizar-se amanhã, às 11 horas, destina-
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da a comemorar os 45 anos da Campanha da Fraternidade, de acordo com o Requerimento nº 121,
de 2009, do Senador José Nery e outros Senhores
Senadores.
Lembra, ainda, que usarão da palavra os Líderes
ou quem Suas Excelências indicarem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 136/09/PS-GSE
Brasília, 18 de março de 2009
Assunto: Envio de PL para apreciação
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetida à apreciação do Senado Federal, nos termos
do art. 134 do Regimento Comum, o Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei nº 2.673, de
2000, do Senado Federal (PLS nº 549/99, na Casa de
origem), que “Altera a descrição da BR-156, constante
da relação descritiva das rodovias do Plano Nacional
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de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973.”, de acordo com o caput do art. 65
da Constituição Federal.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
É o seguinte o substitutivo encaminhado:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 549, DE 1999
(Nº 2.673/2000, naquela Casa)
Altera a descrição da BR-156, constante da relação descritiva das rodovias do
Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclua-se no item 2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal,
integrante do Anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, a
rodovia BR-156 com a seguinte descrição:
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO ORIGINAL
APROVADO PELO SENADO E ENCAMINHADO
À CÂMARA PARA REVISÃO
Altera a descrição da BR-156, constante da relação descritiva das rodovias do

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 22 de março de 2000. – Senador
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Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Altera-se no item 2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal,
subitem ligações, integrante do Anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973, a rodovia BR – 156 com a seguinte descrição:

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A matéria vai à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:

Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973.
Aprova o Plano Nacional de Viação e
dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.)

Ofício nº 38/2009
Brasília-DF, 23 de março de 2009
COMUNICAÇÃO
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que declino da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão
Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, pelos
motivos já expostos em Discurso e Comunicação feita
perante à Mesa desta Casa em 3-3-2009, que tomo
a liberdade de anexar no presente. – Jarbas Vasconcelos, Senador da República.
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENADOR JARBAS VASCONCELOS NO PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL NO DIA 3 DE
MARÇO DE 2009
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
iniciar meu pronunciamento, quero dar conhecimento
a V. Exª do teor da comunicação que ora apresento e
encaminho à Mesa.
COMUNICAÇÃO
Comunico a V. Exª que declino das indicações
feitas por parte da Liderança do PMDB para compor a
Comissão de Relações Exteriores, Comissão de Educação e Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, como membro titular, e para a Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo, CDR, como
membro suplente.
Ao chegar a esta Casa, iniciando o exercício de
meu mandato procurei a Liderança do PMDB com
uma única solicitação: Indicar-me para compor a
Comissão de Constituição e Justiça como representante do Partido – O Líder Raupp pode testemunhar
o que aﬁrmo.
Com todo o respeito aos demais colegiados desta
Casa, a CCJ é, sem dúvida, o foro mais importante do
Senado Federal, onde procurei representar com dignidade o povo de Pernambuco e o meu Partido. Foi um
trabalho profícuo e gratiﬁcante onde pude apresentar
várias proposições que tratam da reforma política, da
interceptação telefônica e que alteram a Lei de Execução Penal. Fui designado a relatar mais de 50 proposições, entre as quais a reforma política, o Marco
Regulatório do Gás e a Lei de Licitações.
Destaco ainda a relatoria do Projeto de Resolução nº 40/2007, que previa o afastamento preventivo
dos membros da Mesa em caso de oferecimento de
representação que sujeitasse o Senador à perda de
mandato. Proferi parecer favorável à matéria, que foi
aprovada pela Comissão e por este Plenário.
Ao defender este instituto que não permitia o uso
do cargo para inviabilizar as investigações, angariei a
insatisfação – para dizer o mínimo – do então Presidente da Casa, Senador Renan Calheiros.
Para minha surpresa, após essa relatoria, fui, em
companhia do Senador Pedro Simon, sumariamente
afastado daquele colegiado pelo Líder Raupp, que,
após pressão de vários companheiros do Partido, da
Oposição e da população em geral, que congestionou
a caixa postal dos Senadores, resolveu reconduzir-nos
a mim e a Pedro.
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Não foi, portanto, com surpresa que no dia de
hoje fui informado que o atual Líder afastou-me, mais
uma vez, da Comissão de Constituição e Justiça sem
sequer me comunicar oﬁcialmente.
Tendo em vista essa atitude de retaliação mesquinha, comunico à Mesa que não aceito qualquer outra
indicação dessa Liderança do PMDB para colegiados
nesta Casa. Nem mesmo na ditadura tive meus direitos políticos cerceados, apesar de combatê-la diuturnamente. Agora, em pleno regime democrático, que
tive a honra de ajudar a construir, sou impedido de
exercer o meu mandato em sua plenitude, frustrando
os milhares de pernambucanos que me conﬁaram a
sua representação.
Esse é o primeiro preâmbulo, Sr. Presidente.
O segundo preâmbulo, antes do meu discurso,
é que eu fui procurado pela revista Veja para uma entrevista às páginas amarelas da edição do dia 10 de
fevereiro. Fui instado a falar sobre três assuntos: sobre
PMDB, sobre o Senado e sobre o Governo Lula. Respondi a tudo que me foi perguntado: PMDB, Senado
e Governo Lula. Voltei ao Senado no dia 16, uma segunda-feira, quando a imprensa procurou-me em meu
Gabinete, não convoquei a imprensa, fui procurado no
meu Gabinete, onde aﬁrmei que não tirava uma vírgula
do que a Veja havia publicado.
Hoje volto à tribuna, com uma grande expectativa e perspectiva, e quero acrescentar que não tenho
uma vírgula a acrescentar ao que já foi colocado na
entrevista da revista Veja. Não sou mesquinho, não sou
pequeno. O que eu tinha de dizer sobre o Presidente
da Casa já disse; o que eu tinha de dizer sobre o Líder
do meu Partido já disse. Serei mesquinho e pequeno
se acrescentar mais detalhes e mais adjetivos.
Brasília-DF, 3 de março de 2009
COMUNICAÇÃO
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que Declino das
Indicações feitas por parte da liderança do PMDB para
compor a Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – CRE, a Comissão de Educação – CE e a
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH, como membro titular e para Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, como
membro suplente. – Jarbas Vasconcelos, Senador
da República.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, Mensagem do Presidente da República que passo a ler.
É lida a seguinte:
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Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A mensagem lida vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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dos.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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OF. Nº 9 /2009 – PRES/CAS
Brasília, 23 de março de 2009
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em Reunião realizada no dia 18 de março do
corrente ano, aprovou o Requerimento nº 11, de 2009CAS, de autoria dos Senadores Paulo Paim e Flávio
Arns, que extingue a Subcomissão Permanente do
Trabalho e Previdência Social, e cria a Subcomissão
Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente.
REQUERIMENTO Nº 11, DE 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 73 combinando com o inciso
IV, art. 89 do Regimento Interno do Senado Federal,
requeiro a extinção da Subcomissão Permanente do
Trabalho e Previdência Social, no âmbito desta Comissão de Assuntos Sociais, bem como, a criação da
Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e
da Previdência Social.
Sala das Sessões, 18 de março de 2009. – Senador Paulo Paim, Senador Flávio Arns.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF.B/29/09
Brasília, 24 de março de 2009
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência indicação dos Deputados Miro Teixeira (PDT-RJ) e Marcelo Seraﬁm (PSBAM) como suplentes da Comissão Mista Permanente
sobre Mudanças Climáticas – CMMC.
Respeitosamente, – Deputado Márcio França,
Líder do Bloco, PSB,PCdoB,PMN e PRB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 58/2009 – GLDBAG
Brasília, 24 de março de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos da Resolução do Congresso Nacional
nº 4, de 2008, indico o Senador Inácio Arruda como
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membro Suplente na Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, em substituição ao
Senador João Pedro.
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.
Ofício nº 62/09-GLPSDB
Brasília, 24 de março de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Eduardo Azeredo, para integrar como titular a Comissão
de Assuntos Sociais, em substituição a Senadora
Marisa Serrano, que passará a integrar a Comissão
como suplente.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
Ofício nº 115-L-DEM/09
Brasília, 24 de março de 2009
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Jerônimo
Reis para integrar, como membro titular, a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
em substituição ao Deputado José Carlos Machado.
Atenciosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 134-L-DEM/09
Brasília, 24 de março de 2009
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Vic Pires
Franco para integrar, como membro titular, a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
em vaga existente.
Atenciosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democrata.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Expedito Júnior.
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr.
Presidente, eu gostaria de me inscrever...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Já está inscrito aqui.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de me inscrever e, se fosse possível, ser o primeiro
orador, porque tenho reunião de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
É possível. Estou aqui com o livro de Leonel Brizola,
do PDT, e V. Exª representa com grandeza a história
desse ilustre político.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Então, em
homenagem a ele, falo em primeiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Fala em primeiro lugar.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou inscrito, estou como orador inscrito...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está. V. Exª é o sexto.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – O sexto, muito bem. Agora, terei uma reunião na Comissão
de Reformulação do Regimento Interno e quero, por
isso, preservar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Primeiro, V. Exª leva nossa mensagem, que o Regimento
diz que, aberta a sessão, todas as outras comissões
acabariam. Coloque isso no Regimento, rememore.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Bom, só
se for inovar, porque só acaba quando começa a Ordem do Dia, às 16 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Proponha para inovar.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Vou tentar.
Mas, Sr. Presidente, só para preservar a minha
condição de orador hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Condição de orador. É, mas V. Exª está em sexto, dá
tempo de chegar.
Com a palavra o Senador Osmar Dias, que representa o grandioso Estado do Paraná e o PDT. Ele
é Líder do Partido e um dos melhores nomes da política brasileira, que engrandece este Senado da República.
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Bondade
sua, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª, regimentalmente, teria cinco minutos, mas, em
respeito a Brizola, a V. Exª, ao Paraná e ao PDT, use
o tempo que achar conveniente.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amanhã,
dia 25 de março, todas as Prefeituras do Paraná vão
fechar suas portas. As Prefeituras vão fechar suas
portas em função da enorme crise, Sr. Presidente, de
que hoje estão sendo vítimas os Municípios brasileiros, porque, antes deles, a economia brasileira, como
a economia mundial, entrou em recessão, entrou em
crise profunda, e se os municípios vão fechar amanhã
é para alertar o Governo de que há algumas medidas
que podem ser adotadas, pelo Governo e pelo Congresso Nacional, que podem atenuar essa crise.
Mas eu disse que os Municípios, principalmente os pequenos e médios, que tem uma dependência
maior do Fundo de Participação dos Municípios, estão
fechando um dia, amanhã, mas podem ter que fechar
muito mais caso não se adotem essas medidas, porque
o FPM é resultado do IPI mais o Imposto de Renda.
Como a atividade industrial no País teve uma queda
brutal no último trimestre do ano e esta queda continua agora, no primeiro trimestre de 2009, o IPI também teve uma redução, o Governo arrecadou menos
e a parte do IPI que compõe o FPM, evidentemente,
foi reduzida. Assim aconteceu também com o Imposto
de Renda. Claro, se as empresas estão faturamento
menos, estão pagando menos Imposto de Renda. E
com menos Imposto de Renda, menor se torna o Fundo de Participação dos Municípios.
Então, os dois componentes do FPM tiveram redução. Como conseqüência, também o FPM teve redução.
E o que acontece? Tem município que depende – eu
imagino que isso aconteça no Piauí –, por exemplo,
em 90% do Fundo de Participação. Isso acontece em
Municípios do Paraná em que a receita é proveniente
quase toda do Fundo de Participação dos Municípios,
que é exatamente o resultado de 23,5% do IPI e do
Imposto de Renda arrecadados no País.
Bom, eu disse aqui que nós temos solução para
esse problema. Os Prefeitos do Paraná vão parar e vão
trazer uma pauta de reivindicações, entre as quais estão
propondo que o Governo Federal promova a votação
da reforma tributária e aumente o FPM nela. Essa proposta é mais antiga que o Senado. Nós estamos aqui
há 14 anos e vejo a reforma tributária ser solicitada,
ser debatida, ser reivindicada pela sociedade e todo
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ano a gente entrar aqui dizendo “este ano é o ano em
que se vota a reforma tributária”. E não votamos.
Na verdade, não se vota porque o Governo, que
tem a maioria – eu sou de um Partido da Base do Governo –, não quer a votação; não queria o anterior, não
quer este, porque, quando se fala em reforma tributária, a população pensa em redução da carga tributária,
em pagar menos impostos, e o Governo pensa em arrecadar mais. E nós, que representamos os Estados,
recebemos aqui a pressão dos Estados para que haja
uma melhor repartição dos recursos para os Municípios e para os Estados.
Quando cheguei ao Senado Federal, o que era a
composição da receita total da União, aliás, de todos os
impostos arrecadados? Tínhamos uma participação dos
municípios de 20%; hoje, os municípios estão ﬁcando
com menos de 14%, o que é insuﬁciente para manter
o município funcionando, para manter a administração
municipal funcionando, realizando obras, mantendo
os programas, principalmente na área de saúde, na
área de assistência social. Os municípios foram recebendo cada vez mais atribuições, que foram sendo
repassadas principalmente pela Constituição de 88,
sobrecarregando os municípios de atribuições e não
lhes repassando os recursos na mesma proporção. O
que está acontecendo é que há uma impossibilidade
de os municípios darem conta dos seus compromissos, principalmente porque agora há essa queda de
receita drástica.
Eles também estão propondo que o Governo faça
uma revisão, Sr. Presidente, e aumente os repasses
do FPM. Para conseguirmos aqui aprovar uma medida
que aumentou em 1% o FPM, levamos três anos brigando todos os dias. Era 22,5% e passou para 23,5%.
E a queda que nós tivemos neste trimestre chega a
quase 10% em relação ao mesmo trimestre do ano
passado. Ou seja, os Municípios brasileiros estão tendo que sobreviver com uma receita que é quase 10%
menor do que aquela que tiveram há um ano. A crise
pegou todos para valer. Pegou o empresário, pegou o
trabalhador, pegou o prefeito, pegou o vereador, pegou
o Presidente da República, e agora nós temos que tomar aqui as nossas medidas.
Pois bem, Sr. Presidente, olha o que vou mostrar agora. No dia 9 de setembro de 2005, apresentei
aqui a Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de
2005, que dizia que não é possível a gente manter nas
mãos do Governo o total da arrecadação que ele realiza, que ele consegue em relação às contribuições.
Eu dizia, naquela oportunidade, que, se o Governo
tem que colocar 23,5% do IPI e do Imposto de Renda
para as Prefeituras, o Governo tem sempre reduzido os
tributos dos quais participam os governos municipais
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e os governos estaduais e tem aumentado as contribuições, com exceção da CPMF, que caiu. Mas o Governo tem aumentado todas as contribuições, porque
ele não tem que dividir com os Municípios, porque ele
não tem que dividir com os Estados. E eu estou propondo, desde 2005, por meio de uma emenda constitucional, que os Municípios participem com 10% sobre
o produto da arrecadação das seguintes receitas: da
contribuição social sobre a receita ou o faturamento a
que se refere o art. 195; da contribuição social sobre o
lucro; da contribuição provisória sobre movimentação
ou transmissão de valores e de créditos e direitos de
natureza ﬁnanceira; e de toda e qualquer contribuição
social ou de intervenção no domínio econômico criada
a partir do ano de 2005.
Sr. Presidente, se esta minha emenda constitucional tivesse sido aprovada, os Municípios brasileiros
estariam hoje contando no seu caixa com R$18 bilhões
a mais, todos os anos, porque o Governo arrecada, de
contribuições, R$180 bilhões, assim como os Estados,
porque essa minha emenda constitucional estava propondo exatamente o aumento para 10% – já que hoje
não se recebe nada, não seria nem aumento, seria a
possibilidade de 10% para Estados e 10% para Municípios. Seriam R$18 bilhões para os Estados, a mais, e
R$18 bilhões para os Municípios, a mais, e essa crise
estaria totalmente debelada, Sr. Presidente.
Então, quero dizer ao Presidente da Associação
dos Municípios do Paraná, o Prefeito de Castro, Fadel,
que estou à disposição para lutarmos por aquilo que
seja necessário para amenizar o drama dos Municípios, como sempre ﬁz. Embora não contasse com o
apoio da maioria dos Prefeitos, para a minha eleição,
eu sempre aqui deixei clara a minha ajuda e sempre
lutei pela ajuda aos Municípios.
Agora, para encerrar, quero dizer ao Presidente
da Associação dos Municípios do Paraná exatamente
isto: continuo à disposição. Agora, não adianta fazer
reivindicações que não resolvem o problema, sob pena
de, no próximo ano, tudo vir de novo, e vamos estar
aqui debatendo o mesmo problema. Vamos aprovar a
minha emenda constitucional. Cada Estado tem três
Senadores, que podem ser visitados pelo respectivo Presidente da Associação dos Municípios, e este
mostraria que essa emenda constitucional pode ser a
solução permanente para os Municípios, que vão depender menos do Governo estadual e menos do Governo Federal. Vai acabar a política do pires na mão,
da dependência absoluta que coloca os Prefeitos de
joelhos diante dos Governos Estaduais e do Governo
Federal.
Obrigado, Srª Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, o
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Osmar Dias.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
por cinco minutos, o Senador Expedito Júnior. Logo
após, pela inscrição, Senadora Marisa Serrano.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Serys, Senador Mão Santa, Srªs e
Srs. Senadores, gostaria de destacar uma matéria do
jornal O Globo – e gostaria de mostrá-la aqui na TV
Senado – em que o Governo brasileiro, por intermédio
do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente, reconhece que o grande responsável pelo desmatamento da
região amazônica, das ﬂorestas, é o Incra.
Estamos batendo nessa tecla há muito tempo
aqui nesta Casa. Desde que cheguei a esta Casa
como Senador da República, venho tentando mudar
o foco. Não é o madeireiro. O madeireiro está sendo atingido como vilão da história; e até muito pouco
tempo atrás, era o mocinho nessa história, porque o
meu Estado de Rondônia, desenvolveu-se graças ao
setor madeireiro.
Eu, inclusive em audiências públicas com o Ministro Minc, com o Ministro da Agricultura, tentava deixar
bem claro que o desmatamento na minha região não
poderia ser taxado 100% ao setor madeireiro. Temos
verdadeiramente muitos madeireiros ainda no Estado
– não muitos, aliás, poucos madeireiros no Estado –
que ainda trabalham na clandestinidade, mas a maioria dos madeireiros do Estado de Rondônia trabalha
dentro da legalidade, com projeto de manejo, com
projetos sustentáveis.
E hoje a jornalista Catarina Alencastro traz uma
matéria, uma página praticamente, do jornal O Globo, mostrando que um dos grandes responsáveis pelo
desmatamento é o próprio Incra com os seus assentamentos. Não que eu seja contra os assentamentos,
não que eu seja contra também os projetos que são
feitos e desenvolvidos dentro dos projetos de assentamento, mas este discurso, esta nossa fala hoje sempre
foi pautada nas Comissões, nas nossas audiências
públicas feitas nos Estados, nas nossas audiências
públicas feitas aqui nas Comissões desta Casa. Nós
sempre procuramos identiﬁcar, Srª Presidente, verdadeiramente. Eu não estou aqui atrás dos culpados.
Acho que, neste momento, é hora – nós, que temos em
torno de 70% ainda das nossas ﬂorestas – de se fazer
um grande acordo, um grande entendimento, para que,
daqui para a frente, não se derrube mais nada, não se
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desmate mais nada. Mas nós não podemos penalizar,
nós não podemos buscar lá atrás quem estava com
o Código Florestal na mão, que lhe permitia derrubar
até 50% das ﬂorestas. A lei não pode retroagir. Então,
foi sempre nesse sentido, Senador Mão Santa, que
eu procurei deﬁnir e mostrar a política que era feita
no meu Estado.
Na matéria, o Ministro Minc fala que, inclusive,
tentou buscar um acordo com o Incra, para que não
se ﬁzessem multas, estabelecidas em valores, mas
que, de repente, se ﬁzesse uma compensação, para
que o Incra, então, pudesse apresentar um projeto de
recuperação de áreas degradadas.
Eu apresentei um projeto nesta Casa – lavoura e
pecuária – para recuperar as áreas degradadas. Felizmente, acerca desse projeto nosso, graças ao Senador
Gilberto, agora está sendo proposta uma audiência
pública. Nós já ﬁzemos, inclusive, uma audiência pública com a Embrapa no Senado, mas estão propondo
outra audiência pública. E eu espero que esse projeto
seja aprovado, para que nós possamos ter as nossas
pastagens e a nossa pecuária, que podem caminhar
juntas, e fazer a recuperação das áreas degradadas
no nosso Estado.
Nós temos, lá em Rondônia – e eu gostaria de
fazer aqui um apelo ao Ministro Minc –, áreas que
precisam ser recuperadas, mas para isso nós precisamos da liberação da usina de calcário, no Município de Pimenta Bueno, que está fechada pelo Ibama.
Não há justiﬁcativa. Como se quer impedir o pessoal,
os pequenos produtores? Eu até entendo isso, e estamos buscando essa conscientização do povo da região amazônica para que não haja mais derrubada na
nossa região. Mas nós precisamos, por outro lado, dar
o incentivo, levar o calcário para que possamos fazer
a recuperação das nossas terras.
Nós tínhamos terras, no Município de Castanheiras, que não valiam nada, Srª Presidente. Não valiam
nada! Com a recuperação dessas áreas, hoje o maior
plantador de arroz do Estado de Rondônia é o Município de Castanheiras. Então, isso está claro. É evidente
que precisamos trabalhar nessa linha da recuperação
das áreas degradadas.
Eu até faço esse apelo ao Ministro Carlos Minc
para que libere o calcário, dentro de um projeto que
está sendo feito pela Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de Rondônia, a Sedan, a ﬁm de que possamos
distribuí-lo para aqueles que pretendem fazer a recuperação das suas áreas degradadas.
Srª Presidente, para ﬁnalizar, eu gostaria de ressaltar, mais uma vez, que o Presidente desta Casa,
Presidente Sarney, abriu hoje a oportunidade de, às
18 horas... Senador Mão Santa, V. Exª esteve em Por-
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to Velho e recebeu uma comenda pelos sindicalistas
do Estado de Rondônia, na sua chegada no aeroporto. Hoje, estaremos reunidos com o Presidente desta
Casa, que abriu um horário na sua pauta para receber
os sindicalistas do Estado de Rondônia às 18 horas. E
convidei vários líderes de diversos partidos políticos,
que estarão presentes, porque nós vamos tratar da
questão da transposição dos servidores públicos do
Estado de Rondônia, Senador Mão Santa. Nós sabemos que isso já aconteceu com os Estados de Roraima e do Amapá. E é uma injustiça que fazem com o
meu Estado, é uma injustiça que fazem com o Estado
de Rondônia, é uma injustiça que fazem com um dos
pequenos Estados da Federação brasileira, mas que
contribui muito com o desenvolvimento e com o progresso brasileiro. E não é justo que se dê esse tratamento aos servidores públicos do meu Estado. Nós
vamos economizar em torno de 30 milhões.
Essa PEC – eu digo sempre – é da Senadora
Fátima Cleide. Foi ela quem apresentou essa PEC,
foi ela quem conseguiu, com a sua articulação, que
se aprovasse essa PEC aqui no Senado. E essa PEC
foi para a Câmara dos Deputados, mas, infelizmente,
está há dois anos adormecida na gaveta do Presidente
daquela Casa. E eu faria um apelo, assim como vários
outros Senadores, um apelo justo sobre a questão do
projeto dos aposentados brasileiros, que se encontra
paralisado na Câmara dos Deputados. A mesma coisa é com a transposição dos servidores do Estado de
Rondônia, Senador Tião Viana.
Então, eu gostaria, Senador Mão Santa, inclusive
de convidá-lo, V. Exª que tem liderado aqui a maioria
dos Senadores nessa questão dos aposentados brasileiros, para que nos ajude também nessa injustiça
feita aos servidores públicos do Estado de Rondônia,
para que possamos, enﬁm, acabar com essa novela
mexicana. Inclusive, mudam o nome já de transposição para enganação, porque todos os anos isso serve de trampolim político no meu Estado, para que nós
possamos verdadeiramente, neste ano, entregar este
projeto aprovado à população do meu Estado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra, pela inscrição, à
Senadora Marisa Serrano.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Apenas para solicitar a minha inscrição para uma breve comunicação, no tempo
oportuno, Srª Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Logo, temos a Senadora Marisa Serrano; para uma comunicação inadiável, o Senador Mão
Santa; a posteriori, o senhor.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Srª Presidente.
É um prazer enorme poder voltar a esta tribuna
para falar de algo que nos é muito caro e é muito importante para a humanidade.
No dia 22 de março, domingo passado, comemoramos o Dia Mundial da Água, data que foi criada
justamente para que a população do mundo tivesse
consciência desse bem que é fundamental para a
vida – água é vida. Não existe ser humano, não existe qualquer ser vivo que possa persistir neste nosso
Planeta sem água.
E acho interessante que, quando os cientistas
procuram outras galáxias, outros sistemas planetários, a primeira coisa que veem é se há vestígios de
água, porque, se há algum vestígio de água, signiﬁca
que houve vida.
A água é tão importante que as pessoas todas
têm de parar um pouquinho para pensar nesse bem
que é tão valioso, mas que pode se tornar e vai se
tornar escasso neste mundo, porque ele é renovável,
mas é ﬁnito. Então, nós temos de pensar muito a esse
respeito, e é disso que venho falar hoje aqui.
Primeiro, que nestes últimos anos, principalmente
nos últimos 60 anos, mais de 30 guerras que aconteceram neste mundo tiveram como fulcro a questão
da água.
Estivemos em Istambul, na semana passada, no
V Fórum Internacional das Águas, quando um parlamentar jordaniano nos disse que para eles o petróleo
era muito menos importante do que a água. A questão
deles, na Jordânia, é discutir como fazer para garantir
a água, porque a água é vital para a existência de seu
povo. Essa é uma das questões que devemos colocar
para ver o quanto isso é importante. Inclusive pelo fato
de ele dizer que é mais importante do que petróleo,
porque disso depende a vida deles.
A Anistia Internacional fez um levantamento de
todas as guerras que existiram nestes últimos 60 anos,
qual a motivação delas, e a água é a principal. Vimos
isso também em Istambul, os palestinos discutindo
sobre a guerra em Gaza com os israelenses porque
a água era vital e, na hora em que fechavam a água,
eles não tinham como continuar vivendo.
Então, essa é a importância de saber que, se um
país quiser segurar a água, se a água é transnacional,
se passa de um país para outro, isso pode prejudicar
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enormemente toda uma nação, não só uma ou duas
pessoas, mas milhares, milhões de pessoas.
O relatório do Banco Mundial, há 14 anos, já
dizia que a maior questão do século XXI é a falta de
água. Estive com a Senadora Marina Silva, no ﬁnal
do ano passado, visitando toda a bacia que abastece
a cidade de São Paulo. E, ouvindo a Sabesp e todos
os técnicos, ﬁquei impressionada. Daqui a cinco anos,
São Paulo terá problemas seriíssimos de falta de água.
Eu não estou falando uma coisa absurda. Hoje me foi
informado que Brasília é uma das cidades que mais
gasta água no País, e que, provavelmente, em 2025,
terá problemas seriíssimos de água. Parece brincadeira falarmos isso no Brasil, que detém 12% da água
doce do mundo. Parece brincadeira falar uma coisa
dessas, e é verdade. Isso até porque, com o aquecimento global, a evaporação muda e muda também a
precipitação de chuvas nas diversas áreas do País.
Portanto, essa questão cabe a todos os brasileiros.
Àqueles que dizem que o Brasil não tem nada a ver
com isso porque tem água de sobra, eu quero dizer
que, no Fórum de Istambul, ouvimos as pessoas dizerem muito que aqueles que têm mais água devem
partilhar a sua riqueza com aqueles que têm menos.
Ouvimos falar muito em fraternidade. Ouvimos falar
muito em legislações mundiais para que a água seja
um bem de todos e que seja vista como um fator de
propulsão e que, na legislação mundial, a água teria
de ser vista como um bem da humanidade e, portanto, aqueles que têm mais água têm de partilhar com
aqueles que têm menos. Esse é um problema que o
Brasil tem de discutir.
Ouvi falar muito também, lá em Istambul, sobre as
legislações mundiais para a questão das águas transfronteiriças, isto é, águas que fazem a fronteira entre
países. Aí, lembrei-me muito do meu Mato Grosso do
Sul, onde há o rio Paraguai, que faz a nossa fronteira
com o Paraguai e desce fazendo fronteira depois com
a Argentina e com o Uruguai. Quer dizer, esse é um
rio transfronteiriço. Então, a legislação não pode ser
só do Brasil. Tem de ser uma legislação também em
que haja acordos com o Paraguai, com a Argentina e
com o Uruguai, mas isso nós não temos. Cada País
faz a sua legislação de águas sem ter aquele apoio
e sem haver um consenso na legislação de águas de
outros países.
Mas há também aquelas questões incríveis dos
rios transnacionais. Eles não fazem fronteira, mas nascem num país e deságuam em outro, como é o caso
do nosso rio Amazonas. Estou dando alguns exemplos de rios que não devem e não podem estar sob
a legislação apenas de um país, mas é preciso haver
um consenso numa legislação equilibrada, trabalhada,
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discutida entre vários países, porque a água não é de
um só; a água é de muitos.
Ouvi também, lá em Istambul, no Fórum Mundial
de Águas, a discussão sobre quem cuida da água e
quem é o responsável para garantir a água boa, potável, saudável e rica, para que todos possam ter acesso. O interessante é que todos acham que pode ser o
Governo. Mas, em relação àquele que está lá na cabeceira, àquele cujo manancial de água vai desaguar
nos rios, nos córregos, o que eles fazem?
Quem é que cuida? Será que aquele que está
morando ali sabe, será que tem consciência de que
dessa água dependem milhares de pessoas?
E a educação do nosso povo? Reﬁro-me não só
à educação para conhecer a riqueza da água, a importância da água, mas também ao conhecimento quanto
ao modo como se deve utilizar a água.
O que vemos hoje? Pessoas lavando calçadas
com água doce, com água potável; pessoas lavando
carros, seus veículos; pessoas que não têm a mínima
noção de que essa água é ﬁnita e de que ela é fundamental para a vida de bilhões de pessoas no mundo.
Ainda gostaria de falar aqui sobre coisas que
nos preocupam.
No Brasil, eu disse, temos 12% da água doce
do Planeta, mas, mesmo assim, temos 22 milhões de
brasileiros que não têm acesso à água. De que adianta falar que nosso País tem muita água se 22 milhões
não têm acesso a ela?
E há mais uma coisa, Presidente Serys: nós não
sabemos qual é a qualidade da água que bebemos.
Em geral, as pessoas não procuram saber que tipo
de água bebem, e é por essa água saudável que temos de lutar.
Eu quero aqui colocar que esse fórum, o V Fórum
Mundial de Águas, realizado em Istambul, na Turquia,
não foi feito aleatoriamente. Houve, primeiro, um fórum
no Cone Sul, em Montevidéu, do qual participaram
nossos parlamentares; depois houve um outro, realizado em Foz do Iguaçu, do qual também participamos, que foi de todas as Américas. Agora houve esse
fórum mundial.
Para fechar, o que vimos?
Vimos que não podemos ﬁcar alheios ao que se
passa no mundo. Vai sair uma legislação mundial a
respeito de águas, e o Brasil tem de estar junto. Temos
de saber o que queremos para o País e que tipo de
legislação iremos fazer para os nossos rios transnacionais, para os nossos rios fronteiriços e – é importantíssimo falar – para os aquíferos que passam aqui
por debaixo do nosso solo, sobre os quais não temos
nenhuma legislação.
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E com que dinheiro faremos isso? Não vai ser com
o dinheiro que a ANA tem. A ANA tem menos de 1%
dos recursos do Orçamento para poder trabalhar, gerir
e coordenar a questão de águas no País. E desse 1% –
nem a 1% chega –, a metade ainda é contingenciada.
Então, como é que a ANA vai trabalhar? Não vai!
E recursos para estudos que os Estados e os
Municípios possam fazer a respeito da água, da manutenção da água, dos nossos rios que estão sendo
assoreados, dos nossos rios que não têm mais peixes? Quem é que paga isso? Também não há ﬁnanciamento para isso.
É necessário que todos nós tenhamos a certeza
absoluta de que, com a união de todos – Senadores e
Deputados que estiveram lá junto conosco, trabalhando
essas questões –, todos nós juntos, poderemos, sim,
fazer uma legislação nacional melhor ainda do que a
que temos, poderemos trabalhar a educação do nosso povo, garantir a saúde do nosso povo com água
potável de boa qualidade, ajudar a ter recursos para
mantermos nossos rios perenes e com água limpa. É
uma tristeza passarmos pelo centro de São Paulo e
vermos o Tietê daquele jeito, assim como é triste eu
ver, no meu Estado, os rios Taquari e Coxim assoreados, rios que eram os mais piscosos do País.
Quer dizer, essa é uma questão que diz respeito a
todos nós. Não é uma questão para agora? Para os 22
milhões que não têm água neste País é! Além disso, é
uma questão que o mundo todo está discutindo.
Senadora Serys e Senador Mão Santa, que estão
presidindo esta sessão, termino dizendo que, na Subcomissão de Águas, da Comissão de Meio Ambiente,
Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, da
qual sou Relatora e cuja Presidente é a Senadora Marina Silva, queremos trabalhar muito, queremos continuar fazendo o nosso trabalho para mostrar ao País e
para mostrar a todo o mundo que temos água potável
sim e que estamos prontos a trabalhar juntos, mas
que não podemos, em nenhum momento, abdicar da
nossa supremacia nacional: temos de ver também os
nossos interesses nacionais para podermos partilhar,
aí sim, com os nossos irmãos que precisam também
desse líquido tão precioso.
Deixo aqui os meus agradecimentos pelo tempo
que me foi concedido para falar dos problemas relativos à água, algo vital neste Planeta.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senadora Marisa Serrano.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Srª
Presidente, peço minha inscrição pela Liderança do
PMDB. Quero falar como Líder.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela Liderança do PMDB, V. Exª será
inscrito.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
por cinco minutos, o Senador Mão Santa. Logo após,
obedecendo à ordem de inscrição, falará o Senador
Efraim Morais.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Senadora Serys Slhessarenko, que preside esta sessão,
Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros aqui
presentes e que nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado, o Senador tem de acompanhar
os problemas do País e os do seu Estado de origem.
Infelizmente, são muitos os problemas do meu Piauí,
Estado que é governado pelo Partido dos Trabalhadores. Gostaria de trazer coisas boas, mas acontece
que é meu dever representar o meu Estado e trazer
suas mazelas.
Então, trago aqui o trabalho de um jornalista chamado Carlos Augusto, que escreve matéria sobre a
buraqueira do Piauí. As imagens não mostram o Piauí
sorridente e futurista que a mídia costuma propagar.
Está aqui o Carlos Augusto – vamos fazer de conta
que é o Senador Mercadante, que é o Líder, e coloca
um outdoor bem grande, não é Tião Viana?
Carlos Augusto é uma espécie de Carlos Lacerda. Ele, muito jovem, jornalista e radialista, foi o Vereador mais votado da história política de Teresina. Ainda hoje, ninguém o superou. Depois, ele foi Deputado
Estadual, Secretário de Comunicação. É um homem
de coragem extraordinária, tendo enfrentado vários
problemas de saúde. Foi convidado pela televisão...
Ele é realmente como um Carlos Lacerda, tem uma
história muito acreditada na política e na proﬁssão de
radialista e jornalista.
Então, vou ler aqui a realidade, ainda que ela não
venha por palavras minhas. Poderiam dizer: “O Senador
Mão Santa está contra o partido...” Não estou contra,
estou é a favor do povo do Piauí.
Advirto o Presidente Luiz Inácio sobre estradas
– não é precisa que ele tenha cultura, basta que ouça
a história do Brasil.
Havia aquele velhinho, D. Pedro II, que governou
por 49 anos. Ele viajou pouco, Senador Efraim, ele foi
à Europa só duas vezes. Está certo que não tinha o
“AeroPedro”, como tem o AeroLula. Mesmo assim, só
foi duas vezes em 49 anos. Atentai bem, Luiz Inácio:
só duas viagens!
Numa delas, ele escreveu: “Isabel querida, minha
ﬁlha, lembre-se de que o maior presente que se pode
dar a um povo é uma estrada”. Então, é isso, Luiz Inácio: cuide das estradas.
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Depois, veio outro Presidente da República, Senador Tião Viana, Washington Luís: “Governar é fazer
estrada”. E veio o nosso, Tião Viana, médico como nós:
Juscelino, que fez isto aqui tudo e que, como Senador,
foi sacado daqui pelos militares.
Energia e Transporte. Então, Luiz Inácio, já dá,
aqui mesmo, não precisa buscar exemplos nas histórias. Aqui! Avalie as estradas.
Então, eu vou ler o que diz esse repórter, que
não é qualquer um, mas uma pessoa de larga vivência
política e jornalística.
“A precária situação em que se encontram as rodovias PI-140 e PI-141, entre os Municípios de Floriano
e Elizeu Martins, contradiz a argumentação oﬁcial de
que o atual Governo tem-se preocupado enfaticamente
com a questão das estradas. O assunto foi levantado
em reportagem do jornalista Carlos Augusto de Araújo
Lima para a TV Meio Norte.
As imagens não mostram o Piauí sorridente e
futurista que costuma ser proclamado nos discursos
do Governador do PT, Wellington Dias, inclusive com
a aﬁrmação constante de que “É feliz quem vive aqui!”
Muito ao contrário, o que se vê é um Estado deformado em sua principal base de desenvolvimento, que
são as rodovias, e numa região que desponta como
fundamental para garantir tal crescimento, que é o sul
do Estado.
No trecho entre Floriano e Elizeu Martins, o asfalto desapareceu em vários pontos da rodovia. Os
motoristas já não têm nem mesmo como contabilizar
a quantidade de buracos. Um deles, entrevistado pela
reportagem, declarou: “É buraco puro!”
Na área urbana de Itaueiras, trecho da PI-140,
que corta a cidade ao meio, desapareceu completamente. Em seu lugar, apenas crateras e ao fundo o
calçamento que havia antes do asfaltamento, na década de 80.
A rodovia PI-140 sai de Floriano, passando por
Itaueiras e Canto do Buriti. Dali, há entroncamento
rodoviário ligando com a PI-141, que segue até Elizeu Martins.
Os carros andam devagar. Eles correm risco de
ser assaltados. Os ladrões se aproveitam exatamente
quando são obrigados a reduzir velocidade por conta
da buraqueira.
De Canto do Buriti a Elizeu Martins, na PI-141,
há placa do DER-PI (Departamento de Estradas de
Rodagem) informando que a obra está em andamento. Não há maquinário trabalhando. A recuperação do
trecho de 84km está orçada em R$ 28,736 milhões. O
dinheiro seria proveniente da Cide.”
Mas isso é o Carlos Augusto, educado. Mas olha
aí, é porque o Governo amordaça hoje toda a impren-
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sa, a televisão. Paga bem a essas instituições. Mas
tem esse negócio dos blogs aí, que está... Então tem
um de Barras, de Reinaldo Barros Torres, que diz:
“Governo Wellington Dias (PT) – o governo da mentira!” De Barras.
Olha o que diz o jornalista de Barras: “Exercício
de futurologia. É assim que deve ser interpretada a
publicação feita pela Secretaria de Turismo do Piauí e
pela Piemtur. O jornal impresso intitula-se Informativo
Turismo não trata de fatos concretos, só de projeções
e promessas. O Governo Wellington Dias cada vez
mais se caracteriza pelas promessas não cumpridas
e mentiras. Imagine, só falta um ano e meio para terminar o Ggoverno, daria para fazer tanto? E o asfalto
da estrada Barras/Teresina, a BR Luzilândia/Batalha/
Piracuruca? Ele prometeu cinco hidrelétricas! Lá só tem
uma banda. Tem uma hidrelétrica iniciada por Juscelino, entregue por Castello Branco, mas falta a eclusa.
Ele prometeu cinco, e dois aeroportos internacionais.
O da minha cidade não tem nem teco-teco. O de São
Raimundo só tem dois jumentos na pista. Prometeu
um metrô de superfície, um hospital universitário, uma
ponte para 150... Teresina vai fazer 180 anos.
Serys, eu ﬁz no mesmo rio uma ponte em 87
dias. O Heráclito fez em 100 dias. E está há mais de
oito anos.
Então, o jornalista disse: “Cinco hidrelétricas no
rio Parnaíba”. . Cliquem aqui, de Barra.
Então nós pediríamos ao Ministro Alfredo Nascimento, homem operoso – estou aqui porque a gente
consegue. As estradas da minha região, da Norte, ele
recuperou um bocado delas para Parnaíba. Então, eu
tenho essa esperança.
E mais, está aqui o João Pedro. Ô João Pedro,
V. Exª não é o substituto dele aqui? Leve esse apelo,
porque eu tenho toda esperança de que ele atenda ao
Piauí. Que ele mesmo se responsabilize, porque nós
acreditamos no Ministro.
Presidente Luiz Inácio, é hora de se recuperar,
de mostrar gratidão com o povo do Piauí, que sempre
lhe deu expressiva votação. Mesmo nos períodos em
que ele era derrotado, o Piauí votava nele.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Mão Santa.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Efraim
Morais.
Logo após, pela Liderança, o Senador Gilvam
Borges.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tema que me traz a
esta tribuna eu considero de altíssima gravidade. Está
há semanas no noticiário e já foi objeto de alguns pro-
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nunciamentos nesta Casa. Trata-se, Srs. Senadores,
da redução das parcelas do Fundo de Participação
dos Municípios.
Uma combinação perversa de queda acentuada
de arrecadação e aumento de salário mínimo, além do
aumento do piso do salário dos professores, deixou as
prefeituras do meu Estado da Paraíba – e o quadro repete-se, da mesma forma, pelo Brasil afora, sobretudo
nas regiões mais pobres –, em estado de penúria.
Para que os senhores tenham uma idéia, Srªs
e Srs. Senadores, a primeira cota de março veio com
queda de 39% em relação à primeira parcela de fevereiro, que, por sua vez, já havia apresentado queda
acentuada. O repasse de fevereiro, Senador Mão Santa,
já conﬁrmara a tendência de forte declínio.
O terceiro repasse de fevereiro, comparado ao
mesmo período do ano passado, teve o seu valor bruto, sem descontar a retenção de Fundeb, reduzido em
5% em termos reais, passando de R$4.327 milhões,
em 2008, para R$4.109 milhões, em 2009.
No mês de janeiro, com essa mesma comparação,
a queda havia sido de 3%. É uma queda considerável
já que, entre fevereiro de 2007 e fevereiro de 2008, o
Fundo de Participação dos Municípios havia crescido
15,4% acima da inﬂação.
O FPM, como se sabe, Srªs e Srs. Senadores, é
uma transferência constitucional composta de 22,5%
da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto
sobre Produtos Industrializados, o famoso IPI.
A distribuição dos recursos aos Municípios é
feita de acordo com o número de habitantes – e, em
mais de 70% dos casos, ou seja, em mais de 70% dos
nossos Municípios, é a maior fonte de receita para
administrá-los.
A queda na arrecadação está diretamente relacionada à redução do IPI, para desovar os estoques
das montadoras de automóveis, e à desaceleração
da atividade econômica, que reduziu também a arrecadação do ICMS, outra importante fonte de recursos
para as prefeituras.
O resultado, Srs. Senadores, é uma crise sem
precedentes nos Municípios. Acresce que, com a adequação do piso salarial dos professores – justo evidentemente –, aumentaram também os descontos do
INSS. Com isso, as Prefeituras enfrentam uma situação
altamente desfavorável.
Enquanto uma entidade ﬁlantrópica está isenta de contribuição patronal, os Municípios brasileiros
pagam a contribuição previdenciária como se fossem
empresas privadas. Saldo zero, Senador Paim, saldo
zero na primeira quota de cada mês está se tornando
rotina nas Prefeituras.
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No caso da minha Paraíba, em particular, o quadro
é de calamidade. Os recursos lá disponíveis, Senadora Serys, nem sequer foram suﬁcientes para honrar o
repasse para as Câmaras de Vereadores porque aos
poucos os Srs. Prefeitos, não há dúvida, terão um crime com a lei de responsabilidade ﬁscal.
Nos Municípios, em geral, a crise espalha-se
como metástase, numa velocidade e profundidade
nunca vistas, semeando pânico ﬁnanceiro, comprometendo a realização de serviços públicos essenciais
e projetos de melhoria de infraestrutura, sem falar da
incapacidade de até mesmo cumprir compromissos
de pagamento de pessoal.
Eu iria até mais longe. No Nordeste e no Norte,
principalmente, mais de 90% dos Municípios, com a
queda do FPM, não pagarão o mês de março aos seus
funcionários no mês trabalhado.
Entendemos que a crise internacional provoca
reﬂexos na economia brasileira, mas a magnitude
dessa ressonância está muito acima da prevista pelo
Governo Federal, que achava que a economia brasileira passaria ao largo das turbulências internacionais.
A tal “marolinha” mencionada em tom de bravata pelo
Presidente Lula é, na verdade, um maremoto.
A brutal queda no crédito externo, associada ao
despencar das cotações das commodities e do ﬂuxo
de comércio exterior, introduziu em nosso País uma
crise cujo retrato mais ﬁel foi a queda de 3,6% no PIB
no último trimestre de 2008 em relação ao trimestre anterior que, se anualizada, conforme praxe no mercado
internacional, indica queda anual do produto em torno
de 15% – a segunda maior em escala mundial!
Ao socorrer as montadoras de automóveis com
isenções do IPI, o Governo Federal repassou a crise
para o lado mais fraco, Senador Mão Santa, os Municípios, criando uma crise dentro da crise: uma megacrise
que eu diria social, administrativa, política e moral.
Sim, moral: o que podemos dizer de uma equação política que, em nome da salvação da poderosa
indústria automobilística, pune os Municípios? Não
me parece nem justo, nem sensato; nem isto mesmo:
moral!
Agrava-se ainda mais o quadro com as novas alíquotas para a classe média no Imposto de Renda. De
acordo com a Secretaria da Receita Federal no Brasil,
durante os dois primeiros meses de 2009, a arrecadação desses impostos derreteu juntamente com a economia nacional: a receita do IPI foi a mais afetada, dada
a pronunciada queda de 16% da produção industrial
do bimestre, caindo, Senador Tião Viana, 26,3% em
relação ao mesmo período de 2008, representando
perda monetária de R$1,6 bilhão.

308

06236

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A arrecadação do Imposto de Renda, embora com
menor queda relativa, em torno de 6%, foi, em termos
monetários, a mais expressiva: R$2,1 bilhões.
Em termos de transferências efetivamente realizadas, informações do Siaﬁ dão conta de que, em 2009,
até 1º decênio de março, no total-Brasil, foram repassados aos Estados, através do Fundo de Participação,
R$7,9 bilhões, contra R$8,3 bilhões no mesmo período
de 2008, mostrando queda nominal de 4,8%.
Para os Municípios, até a mesma data de 2009,
também no total-Brasil, foram transferidos R$8,2 bilhões, contra R$8,7 bilhões no mesmo período de
2008, mostrando queda nominal de 5,7%
Para a Paraíba, até a mesma data de 2009, foram
transferidos R$376,6 milhões, valor inferior em R$21,9
milhões às transferências de igual período do ano anterior, mostrando queda nominal de 5,5%. Para os Municípios paraibanos, foram transferidos R$265,3 milhões,
valor inferior em R$15,7 milhões às transferências de
2008, mostrando queda nominal de 5,6%.
Srª Presidente, em matéria de 21 de março de
2009 publicada no Correio Braziliense, a Confederação
Nacional dos Municípios (CNM) informa que, para o
total-Brasil do Fundo de Participação dos Municípios, no
acumulado de 2009, até o segundo decênio de março,
as transferências teriam encolhido 12,6%, signiﬁcando,
R$1,7 bilhão a menos para os cofres dos governos locais, em comparação com os valores transferidos em
2008, em igual período.
Senador Mão Santa, isso demonstra forte agravamento das perdas de repasses em relação aos dados do Siaﬁ que alcançam apenas o primeiro decênio
de março.
Ainda bem que, como resultado de nossas lutas
anteriores (nossas, dos Senadores, dos municipalistas), as parcelas da Desvinculação da Receita da
União, DRU, somente são retiradas daqueles tributos
após a destinação dos recursos para os Fundos de
Participação, senão o quadro atual seria ainda mais
desesperador.
O Governo, com a nova estimativa de receita esperada para 2009, anunciada semana passada, contida
na Reprogramação Financeira do Tesouro para este
exercício, prevê que a arrecadação total da União no
ano ﬁcará em torno de R$48,3 bilhões abaixo daquela
contida na Lei Orçamentária para 2009, principalmente
como decorrência da menor expectativa de crescimento
da economia, que caiu de 3,5%, na Lei Orçamentária,
para 2% na nova conta do Poder Executivo.
Essa nova previsão de receita indica que nada
mais, nada menos do que R$15,9 bilhões referem-se
ao repasses totais (Fundos de Participação, royalties
de petróleo, Cide etc.).
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Deixarão de ser feitos aos Estados e Municípios,
como consequência da menor estimativa da base de
cálculo das repartições obrigatórias de tributos ou
compensações ﬁnanceiras.
Especiﬁcamente, Srª Presidente, com relação
aos Fundos de Participação, a queda na previsão das
receitas do IPI e Imposto de Renda para 2009, esperada em R$22,4 bilhões, resultará numa perda de
R$4,8 bilhões para os Estados e de R$5 bilhões para
os Municípios, como reﬂexo da nova expectativa de
arrecadação feita pelo Governo.
Eu peço a compreensão de V. Exª, porque eu acho
que são dados importantes, até para que se possa ﬁcar
nesta Casa e nós possamos discuti-los. Eu já agradeço
antecipadamente a V. Exª o tempo que me vem concedendo. Mas vejo os nossos Senadores atentos a esta
matéria, que diz respeito a todo o Brasil e, consequentemente, a todos nós, que representamos os Estados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Efraim Morais, não tenho dúvida quanto à importância. O problema é que há Senadores aguardando. Mas lhe será concedido mais
algum tempo.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Mas estou notando que estão todos pacientes. Observo que
estão todos pacientes.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa queda
de recursos poderá acentuar-se ainda mais, caso se concretize o que os analistas econômicos de diversos matizes ideológicos têm divulgado através da imprensa.
Os mais otimistas acreditam que a economia brasileira crescerá apenas algo em torno 0,5% em 2009.
Outros, nem tanto, conforme pesquisa semanal Focus
do Banco Central de 20 de março, acham que esse
número ﬁcará simplesmente em 0%.
Mas atribuir toda aquela perda monetária de
R$15,9 bilhões, em relação ao que estava contido na
Lei Orçamentária, à queda na previsão de crescimento
econômico, como faz o Governo, é argumentação um
tanto quanto distorcida, porque boa parte dela referese a desonerações tributárias concedidas pelo próprio
Poder Executivo, numa tentativa de mitigar os efeitos
da crise econômica.
O site da Secretaria da Receita Federal do Brasil
na internet é prova cabal disso: somente no bimestre
janeiro-fevereiro deste exercício, as perdas de receitas
como decorrência das desonerações tributárias de toda
a ordem – como redução de alíquotas, postergação de
prazos de pagamento de tributos etc. – somam R$4,5
bilhões, dos quais R$902 milhões na área do IPI e
R$791 milhões na área do Imposto de Renda. Atinge
exatamente os Fundos de Participação dos Estados
e Municípios.
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Isso sem falar, Senadora Serys – V. Exª que tanto debateu esta matéria aqui – dos R$606 milhões na
área da Cide, como resultado da diminuição da contribuição por metro cúbico de gasolina e diesel. Como
se sabe, 29% da receita dessa contribuição devem ser
repassados aos Estados, sendo que aos Municípios
são destinados 25% dessa transferência.
Nota-se, assim, apenas como consequência das
desonerações do IPI e do Imposto de Renda, no início
do ano, R$762 milhões deixaram de ser repassados
ou deixarão de ser repassados aos Municípios.
Vou adiantar um pouco, Senadora, e dizer que as
Regiões Norte e Nordeste apresentam um agravante,
pois a maioria daquelas desonerações tributárias, além
de seu custo ﬁscal, dinamiza preponderantemente a
atividade econômica nas Regiões mais desenvolvidas
do País.
Então, é fundamental que sejam adotadas medidas urgentes compensatórias que possam suavizar o
impacto dessa diminuição abrupta de recursos. Nesse
sentido, faço um apelo às autoridades econômicas e
políticas deste País, para que sejam, em relação ao
Governo Federal, revistos compromissos, prorrogados
prazos e outras providências que possam suavizar o
ajuste dramático a que estão submetidos Estados e
Municípios. Tive que me estender um pouco, porque
não vim aqui só para criticar. Vou deixar caminhos que
poderão ser usados pelo Governo Federal, com a nossa ajuda aqui no Senado Federal.
Uma primeira providência seria prorrogar os prazos de recolhimento das parcelas vincendas do INSS,
bem como ampliar o prazo de parcelamento do pagamento da dívida, hoje ﬁxado como vencidos até 31
de janeiro de 2009, na linha da Medida Provisória nº
457, de 2009.
Adicionalmente, conforme consta de algumas emendas a essa MP, em tramitação na Câmara dos Deputados, trocar o indexador das dívidas da Selic para a TJLP,
visando a estabelecer um custo ﬁnanceiro mais realista
e accessível aos Municípios – e ainda estabelecer que
as prestações de débitos parcelados sejam pagas obedecendo a uma relação percentual com os montantes de
repasse do Fundo de Participação, para evitar descompassos entre o valor de parcelas a pagar e a entrada de
recursos desse Fundo ao longo do tempo.
Outra medida, Srs. Senadores, compensatória
seria antecipar, mês a mês, a parcela de 1% da receita do IPI e Imposto de Renda, acrescida ao Fundo de
Participação dos Municípios, que, conforme Emenda
Constitucional nº 55, de 2007, é repassada apenas no
primeiro decênio do mês de dezembro de cada exercício, tornando-a instrumento efetivo de gerenciamento
das ﬁnanças locais.
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Uma terceira e saudável providência seria a de
não contingenciar as Emendas Individuais Parlamentares ao Orçamento de 2009, em meio ao ajuste das
contas federais, uma vez que essas intervenções beneﬁciam majoritariamente as ações de interesse dos
Municípios. Além disso, é importante efetivar a execução de emendas dessa natureza inscritas em restos
a pagar de 2008.
Em quarto lugar, poderia ser antecipada a parcela de transferência federal por conta de compensação
dos Estados, pela isenção de ICMS na exportação de
produtos manufaturados (Lei Kandir), a qual tem 25%
do seu valor transferida aos Municípios. No Orçamento
da União para 2009, há uma dotação de R$3,9 bilhões
a esse título.
Uma quinta medida seria reduzir de 100 mil habitantes para 50 mil habitantes o requisito mínimo da
localidade municipal para participar do Programa Habitacional do Governo Federal, a ser lançado brevemente, como forma de melhor disseminar os efeitos
econômico-sociais desse programa entre os Municípios brasileiros. Para que os senhores tenham idéia,
no caso da Paraíba, só dois Municípios são beneﬁciados por conta dessa exigência. Se voltássemos para
os 50 mil, de 15 a 20 Municípios, pelo menos, seriam
beneﬁciados.
Finalmente mais um apoio, embora não ﬁnanceiro
e mais de gestão, seria o de possibilitar que, temporariamente, não se aplique aos Municípios e Estados o
limite de 60% nos gastos com pessoal, em relação à
receita corrente líquida, uma vez que, com a drástica
queda das receitas, esse teto, em muitos casos, poderá ser ultrapassado.
São essas, Srªs e Srs. Senadores, as críticas e
sugestões que trago para a avaliação desta Casa e
do Governo, no propósito de contribuir para o equacionamento dessa crise, que, como de hábito, rebenta
sempre do lado do mais fraco – no caso, nas Regiões
Norte e Nordeste.
Espero contar com o apoio desta Casa, acima
de divergências ou interesses partidários, para que
possamos atuar junto ao Poder Executivo no sentido
de sensibilizá-lo para a adoção urgente de medidas
saneadoras.
Quando o País pede socorro, Senadores e Senadoras, não há Oposição ou Governo: há a missão do
homem público de contribuir para o bem geral.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Efraim Morais.
Com a palavra, pela Liderança do PMDB, o Senador Gilvam Borges. Logo após, pela inscrição, Senador Adelmir Santana.
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pela Liderança do PMDB. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amanhã, quarta-feira,
o Presidente Lula deverá apresentar à Nação o seu
plano de habitação, que prevê a construção de um
milhão de casas populares e deve gerar de imediato
setecentos mil novos empregos.
Detalhes, como o montante total a ser investido
pela União, Estados e Municípios, estão sendo mantidos em segredo. A Ministra Dilma Rousseff não teve
um único dia de folga nos últimos dias a ﬁm de ultimar
os detalhes desse ambicioso programa.
Sabe-se de antemão que o Governo Federal
deve exigir das construtoras que os trabalhadores da
construção civil responsáveis por erguer um milhão de
casas populares sejam necessariamente registrados
em carteira e não possam ser subcontratados por empresas terceirizadas.
Lula não visa a tão somente ganhar fôlego
para enfrentar a crise econômica internacional com
a criação de centenas de milhares de empregos. O
Presidente da República se prepara para restaurar
uma dívida histórica nas políticas públicas de habitação neste País. A casa própria, Srª Presidente,
não é apenas a justa aspiração dos brasileiros. Em
todos os quadrantes do mundo, o lar protege a vida,
concede dignidade e permite a cidadania de seus
moradores.
A sobrevivência na cidade e a manutenção da
civilização dependem fundamentalmente do acesso
à moradia. Além da saúde, da renda e da educação,
a habitação é um elemento básico que constitui um
“mínimo social”, que habilita os indivíduos e os grupos
sociais a fazerem outras escolhas ou a desenvolver
suas capacidades.
Assim deﬁnida, portanto, a habitação é um direito básico de cidadania. Essa perspectiva, aliás,
encontra respaldo no debate internacional desde a
Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948,
até a Declaração de Istambul, sobre Assentamentos
Humanos, de 1996, que reaﬁrmou o compromisso dos
governos nacionais com “a completa e progressiva
realização do direito à moradia adequada” e estabeleceu como um objetivo universal que se assegure “abrigo adequado para todos e que se façam os
assentamentos humanos mais seguros, mais saudáveis e mais agradáveis, equitativos, sustentáveis
e produtivos”.
No Brasil, o direito à moradia foi reconhecido
mediante a Emenda Constitucional nº 26, de 2000,
que altera o art. 6º da Constituição Federal, fazendo
constar a moradia entre os direitos sociais.
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Entende-se a moradia, portanto, de uma forma
ampliada como a habitação em si e também como o
solo e o conjunto de equipamentos, serviços e a sensibilidade que ela possibilita.
Mas o exercício desse direito básico garantido
pela legislação nacional e internacional depende, necessariamente, de políticas públicas que permitam,
através da oferta de ﬁnanciamento, da oferta de terra,
da universalização da infraestrutura e dos serviços
urbanos, do controle dos processos de especulação
imobiliária e do controle e correção dos processos de
poluição, reduzir o impacto das desigualdades urbanas e ambientais sobre as condições de vida da população.
A política habitacional no Brasil nunca foi capaz
de enfrentar esse desaﬁo de forma adequada. Essa
é a verdade.
No período getulista, os institutos de aposentadoria e pensão se limitavam a atender os trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho e, mesmo assim, de forma incompleta. Depois, os governos
autoritários que se seguiram optaram por priorizar os
empréstimos habitacionais para a classe média, estabelecendo uma redistribuição de renda às avessas,
em que os recursos dos trabalhadores ﬁnanciavam as
camadas de melhor renda. Essa distorção se manteve
durante o período autoritário, quando o Banco Nacional
de Habitação, o velho BNH, ao garantir as cadernetas
de poupança privadas, tendo como lastro os recursos
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
desviou recursos destinados às camadas mais baixas,
de baixa renda, para os grupos de renda média.
A História demonstra que a política desenvolvida
pelo BNH também se revelou incapaz de atender os
setores mais carentes, ou seja, a faixa de população
de renda até três salários mínimos. Além de ter sido
o responsável por uma brutal remoção de população
favelada para conjuntos mal equipados nas periferias
das cidades com graves consequências sociais. Com o
ﬁm do BNH, em 1986, os recursos do FGTS passaram
a ser crescentemente objeto de disputa entre os grupos
que compunham o Governo Federal, ora submetendo-o
às diretrizes de política, ora com moeda de troca, nas
negociações clientelistas para a manutenção da coalizão que dava suportes políticos ao Governo.
Agora, é diferente. Menino pobre do interior, pernambucano, o Presidente Lula vive na pele as agruras
de uma infância roubadas. Hoje, Presidente da República, eleito em segundo mandato consecutivo, tem
índices de aprovação altos porque, efetivamente, há
uma simbiose entre Lula e o povo que Lula lidera.
Ao anunciar seu plano de habitação, o Presidente
irá responder com geração de emprego e renda aos
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ventos da crise econômica internacional. Mas estará
fazendo muito mais do que isso: com o alicerce seguro da Ministra Dilma, “mãe do PAC” e, quem sabe, a
próxima presidenta deste país, a primeira mulher presidenta da República do Brasil, Lula estará permitindo que um milhão de famílias tenham uma casa para
chamar de lar. A resposta, Srª Presidenta – peço dois
minutos para concluir – está justamente nas ações.
E as nossas congratulações ao estimado Presidente
Lula, que tem mostrado a competente ação administrativa e política que traz a estabilidade. Um milhão
de empregos, e isso quem responde é o alto índice
de aceitação; um milhão de casas populares a serem
construídas. E ainda há aqueles que, ainda mesmo
que pavimentem as estradas de ouro, ainda há aqueles
que, mesmo com toda evolução e conquistas, ainda
lamentam e negligenciam.
Lamentavelmente na política ainda tem disso.
Mas é preciso curvar-se e reconhecer que o Presidente
Lula e a Ministra Dilma têm sido exemplo de trabalho,
eﬁciência e compromissos com este País, com esta
querida nação que chamamos de Brasil.
Quero deixar um grande abraço ao povo de Mazagão, no Amapá – estou encerrando, Srª Presidente
– pela nossa caminhada de 30 quilômetros, de Mazagão a Mazagão Velho, onde estivemos caminhando
com a população, discutindo idéias e ﬁrmando compromisso para a pavimentação das estradas estaduais
do Amapá. Brevemente, estaremos com o Presidente
do BNDES.
Dinheiro na conta! É pouco hoje, mas amanhã
tem mais!
Valor liberado: R$1.304,17 e R$15.704,50, duas
ordens bancárias. Agência: 3575. Conta: 57908, Banco do Brasil.
Portanto, encerro minha fala acreditando neste
País. Esse negócio de crise, crise, crise, os anúncios
apocalípticos, isso é coisa do atraso, é coisa do inimigo! Avançaremos, sim! Este País é rico e esta crise já
está sendo superada. Eu concordo com o Presidente
Lula. O resto é só balela.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Gilvam Borges.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Gerson Camata, por cessão do Senador Adelmir Santana.
Logo após, para uma comunicação inadiável, falará o
Senador Tião Viana.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, quero agradecer a V. Exª pelo interesse
e pela rapidez com que conseguiu me colocar para
esta fala e ao Senador Adelmir Santana pela cessão
de seu tempo.
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Primeiro, eu queria, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, cumprimentar o Governador Sérgio Cabral,
do Rio de Janeiro.
Há algum tempo, venho insistindo, junto ao
Ministro Nelson Jobim, à Infraero e à Agência Nacional de Aviação Civil, da necessidade de se abrir
o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, um
aeroporto que vive às baratas – só vôos de São
Paulo podem pousar ali ¬, um aeroporto que custou
mais de R$150 milhões só na sua ampliação, que é
subutilizado, porque o Governador não permitia que
voos provenientes de Vitória, de Belo Horizonte, de
Curitiba, de Teresina ou de qualquer outra cidade
brasileira pousassem ali. Diziam – isso também não
é verdade – que ele tinha interesse de impedir os
voos no Santos Dumont para privatizar o aeroporto
do Galeão.
Pois bem, o Governador, numa atitude primeiramente contrária, ameaçando multar as empresas
que lá pousassem seus aviões, ameaçando não dar
licença ambiental para o aeroporto, acabou atendendo a um apelo feito por nós Senadores e pelo
próprio Ministro Nelson Jobim e abriu mão dessa
sua posição. Isso, no meu entender, demonstra a
prudência com que ele agiu, o bom senso com que
ele agiu. Imaginem se uma autoridade municipal
resolvesse impedir os aeroportos de funcionarem.
Então assumia um prefeito de direita em São Paulo
e dizia que avião de Cuba não pousaria ali. Assumia um de esquerda e dizia que avião dos Estados
Unidos não pousaria ali. Ora, os aeroportos são
propriedades do povo brasileiro, administrados pela
Infraero e pela Anac, do Governo Federal. Eu acho
que os prefeitos podem até melhorar o acesso aos
aeroportos, ter um bom entrosamento, mas impedir o uso de aeroportos por aviões que procedam
de dentro do território nacional não é legal. O Governador foi prudente, o Governador Sérgio Cabral
teve bom senso e quero cumprimentá-lo pela nova
atitude pensada. Dizia o Churchill que nós políticos
devemos seguir um conselho que está no livro de
provérbios da Bíblia: “Sábios no ouvir e tardios no
falar”. Ele foi sábio no ouvir e deu a declaração um
pouco mais tarde, abrindo, permitindo, parando de
impedir o pouso dessas aeronaves lá.
Cumprimentos ao Governador Sérgio Cabral
e aos passageiros de Vitória, de Belo Horizonte, de
Curitiba e de tantas cidades brasileiras que querem
pousar no centro do Rio, porque vão trabalhar no Rio
de Janeiro. O pouso no aeroporto do Galeão estava
se tornando uma diﬁculdade pelos problemas de segurança que ocorrem ao longo da Linha Vermelha –
tiroteios, seqüestros de automóveis, de táxis etc –, o
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que fazia com que muita gente deixasse de ir ao Rio
de Janeiro com medo desses tristes eventos que haviam acontecido.
Com prazer, ouço V. Exª, Senador Mozarildo,
porque vou passar a outro assunto.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Exatamente por isso estava ansioso por aparteá-lo neste
ponto ainda. O assunto que V. Exª aborda é muito importante para o Brasil todo. V. Exª citou o exemplo do
Santos Dumont, mas, na verdade, nós temos de ver
que a aviação no Brasil, que a malha aeroviária não é
boa. Existem fatos emblemáticos como esse e tantos
outros. Se V. Exª se der ao trabalho de ver, se sair de
uma cidade – até pouco tempo era assim, não sei se
isso já foi corrigido – como Porto Alegre, por exemplo,
para ir a Londrina, terá de vir a São Paulo para, depois,
pegar outro avião para voltar a Londrina. Na verdade,
nós vimos agora, com essas demissões da Embraer, o
quão realmente desproporcional e descabido era esse
caso. Quer dizer, os estrangeiros compravam aviões
da Embraer para fazer aviação regional nos seus países e o Brasil desestimulava a sua aviação regional.
Inúmeras empresas aéreas regionais foram fechadas,
até porque não podiam competir com as grandes, e
o desemprego aconteceu, não só na Embraer como
também nas empresas regionais. Agora é que se está
acordando para a necessidade de se estimular essa
aviação regional, que é fundamental, por exemplo, na
minha região, a região amazônica, que representa 61%
do território nacional. Este Senado já aprovou um projeto que está na Câmara e o Governo não deixa aprovar e diz que vai regulamentar por portaria, por medida
provisória. Então, quero cumprimentar o Governador
Sérgio Cabral por essa posição agora adotada e V.
Exª por abordar um tema dessa importância, porque
o Brasil, um País de tamanho continental, não pode
ter uma aviação com apenas duas ou três empresas
monopolizando o setor aéreo.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Quero
agradecer a V. Exª pela ilustração do seu aparte, que
enriquece muito a minha fala e lhe dizer, Senador Mozarildo Cavalcanti, que uma das empresas de aviação
regional que mais crescem hoje, a Trip, que é propriedade de uma família capixaba, a Chieppe, está comprando agora trinta aviões da Embraer, para melhorar
os aviões que operam em território brasileiro, porque
ela vai lá do Rio Grande do Sul até o Estado de V. Exª,
até o interior do Estado do Amazonas. É, verdadeiramente, uma boa empresa de aviação regional.
Eu queria, agora, dizer que apresentei, há uns
quatro anos, um projeto propondo a castração química do pedóﬁlo. Eu o apresentei ao argumento de que,
na Itália, na França, na Inglaterra, já existem leis que
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permitem a castração química dos pedóﬁlos, porque,
cientiﬁcamente, psicologicamente, psiquicamente, está
provado que eles são irrecuperáveis e que só a castração química faz com que eles se recuperem.
Depois que apresentei meu projeto, um professor
da USP, de São Paulo, deu uma entrevista, na imprensa, dizendo que já faz, no Brasil, castrações químicas
voluntárias. Pessoas que tem o problema procuram o
professor e dizem “eu estou tendo um problema, não
estou me contendo e vou acabar preso na polícia por
causa de atos que eu tenho praticado. Eu quero ser
castrado quimicamente”. E esse professor tem praticado a castração química a pedido de pessoas que o
procuram com esse problema. Essas pessoas procuram o professor porque já passaram por psicólogos,
que disseram que eles são irrecuperáveis.
Quando eu apresentei o meu projeto para pedóﬁlos, recebi inúmeras manifestações de mulheres que já
foram vítimas de ataques. Elas perguntavam: “E nós?
Não somos protegidas pela lei?” Então, nós estamos
aqui só para o caso de pedóﬁlos.
Por exemplo, ontem, o Ministro de Simpliﬁcação
Legislativa da Itália, Roberto Calderoli, defendeu que
os condenados por crimes sexuais contra crianças e
adolescentes passem pela castração química. “Quando
a vítima da violência é uma menina de 14 anos, acho
que a castração química é pouco. Quando chega-se
a abusar de uma criança, não há outra saída senão a
castração cirúrgica. Diante de alguns casos, não consigo pensar em reabilitação”.
A Itália já tem a lei que permite, assim como a
Inglaterra, a França, seis estados norte-americanos, a
Polônia, a República Theca e a Eslováquia.
O que está acontecendo na Itália... E aí houve,
uma vez, um manifesto idêntico na Inglaterra, quando
o então Primeiro-Ministro reclamou que os juízes não
estavam propondo aos pedóﬁlos a hipótese. Como funciona na maioria dos países europeus? O pedóﬁlo vai
perante o júri. Ele foi condenado a vinte anos.
O juiz, então, tem o direito de perguntar: o senhor
quer ﬁcar os vinte anos preso, ou o senhor prefere ﬁcar preso cinco anos e se submeter voluntariamente à
castração? Esse réu escolhe o caminho: se ele quiser
ﬁcar vinte anos preso, ele ﬁca; se não quiser ﬁcar 20
anos, depois de cinco anos, ou 10 anos, ele pode se
submeter à castração química e ser solto. Ele que faz
a opção, ele que escolhe.
Reclamou Tony Blair, na época, na Inglaterra, que
os juízes estavam condenando e não estavam fazendo
a pergunta – que não são obrigados a fazer por lei,
mas a lei permite que os juízes a façam.
Agora, eu vejo aqui uma matéria publicada no The
New York Times, escrita pelo jornalista Dan Bilefsky,
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que é um grande tratadista europeu nessa área. Vou
ler o que ele disse aqui, para, diante do incremento,
do aumento da pedoﬁlia, que nos fere, a todos nós,
começarmos a pensar em maneiras mais duras, como
temos de começar a pensar em maneiras mais duras
para tráﬁco de drogas. Nós estamos muito lenientes
com fatos que estão perturbando a segurança e a tranqüilidade das famílias brasileiras.
Diz o jornalista aqui:
Pavel se recorda dos suores noturnos
intensos que sofreu dois dias antes do assassinato. Ele procurou um médico da família, que
disse que os suores passariam.
Mas, depois de assistir a um ﬁlme de artes marciais com Bruce Lee, contou, ele sentiu
desejos sexuais incontroláveis. Pavel convidou
um vizinho de 12 anos para ir a sua casa e
esfaqueou o menino repetidas vezes.
Seu psiquiatra diz que Pavel sentiu prazer sexual com a violência.
Mais de 20 anos se passaram desde então. Pavel, que tinha 18 anos na época, passou
sete anos na prisão e cinco numa instituição
psiquiátrica. Durante seu último ano na prisão,
pediu para ser cirurgicamente castrado. Ter
seus testículos extirpados, contou, foi como
tirar toda a gasolina de um carro previamente
preparado para bater.
Homem grande, de rosto pálido, ele é
estéril e desistiu de qualquer idéia de casamento, relacionamentos românticos ou sexo.
Sua vida gira em torno de uma organização
de caridade católica, na qual trabalha como
jardineiro.
A possibilidade de a castração química ajudar a
reabilitar criminosos sexuais violentos foi submetida a
novo escrutínio desde que, no mês passado, o comitê
antitortura do Conselho da Europa qualiﬁcou a castração cirúrgica como “invasiva, irreversível e mutiladora”
e exigiu que a República Tcheca deixe de oferecê-la a
criminosos sexuais violentos.
Agora mais países da Europa estudam exigir ou
permitir a castração química de criminosos sexuais
violentos. Há um debate intenso sobre quais direitos
devem ter precedência: os dos criminosos sexuais,
que podem ser sujeitos a um castigo visto por muitos
como cruel, ou...
(Interrupção do som.)
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – ...os
da sociedade, que quer ser protegida contra predadores sexuais.
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A previsão é que a Polônia se torne o primeiro país
da União Europeia a dar aos juízes o direito de impor a
castração química a pelo menos alguns pedóﬁlos condenados, usando drogas hormonais. É o primeiro país
na Europa oriental. Na Europa ocidental, já há.
Na República Tcheca, a questão ganhou novo
destaque no mês passado, quando Antonin Novak,
43, foi sentenciado à prisão perpétua após violentar e
matar um menino de nove anos. Novak já tinha cumprido quatro anos e meio de prisão por delitos sexuais.
Depois de sair da prisão, tinha sido sentenciado a fazer
tratamento ambulatorial, mas deixou de comparecer
ao tratamento.
Assim, nesse artigo, diz aqui, ao ﬁnal, o ilustre
jornalista: “Os criminosos sexuais pedem a castração
na esperança de se livrar de uma vida de encarceramento. Será que isso é consentimento livre e bem
informado?”
Acho que está na hora de começarmos a debater
dessa maneira e desse jeito, permitindo que um indivíduo condenado por abuso sexual contra menores,
contra crianças, possa, perante o juiz, dizer se quer
permutar parte da sua pena por uma cassação que
livrará a ele, à sociedade, aos jovens de uma ameaça permanente, porque eles são psicologicamente –
cientiﬁcamente provado – irrecuperáveis. Está provado
também, cientiﬁcamente, que a extirpação provoca o
ﬁm da libido sexual, portanto, ele passa a ser um indivíduo normal, como todos nós que respeitamos os
direitos, os deveres e as crianças brasileiras.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Gerson Camata.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Paulo
Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente da sessão, Senadora Serys Slhessarenko, V.
Exª seguidamente vem à tribuna e tem demonstrado
que, apesar da crise, o Brasil não está tão mal como
estão outros países. Venho, neste momento, me somar
a esse seu pronunciamento, baseado no que aconteceu no Rio Grande do Sul.
Entre os dias 16 e 20 de março, houve, na cidade de Não-Me-Toque, em solo gaúcho, uma grande exposição agroindustrial, a Expodireto Cotrijal. As
informações que recebi de uma comissão, em que
estivemos reunidos hoje, mostram que a Expodireto
Cotrijal 2009 faturou R$356,86 milhões, uma alta de
19% em relação ao ano passado. Do total, R$273,2
milhões foram ﬁnanciados pelo Banrisul, BRDE, Banco
do Brasil e Sicredi. Outros R$34 milhões são pedidos
encaminhados a bancos de fábrica, e R$46 milhões,
recursos próprios.
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O faturamento do Pavilhão Internacional foi de
US$1,6 milhão (equivalente a R$3,6 milhões, com
cotação de R$2,26) e o do Pavilhão da Agroindústria
Familiar, de R$250 mil. O Presidente da Cotrijal, Nei
Mânica, deu uma declaração de muito otimismo. Disse ele: “Pela importância conquistada a cada ano e a
dimensão alcançada nessa 10ª edição, sempre mantivemos expectativa otimista”.
Entre três dias de negociação, o Pavilhão Internacional registrou 408 reuniões entre as empresas
gaúchas e os 17 participantes internacionais.
Lembro aqui os países que estiveram nesse evento e se comprometeram, pela negociação, a cada vez
mais investir no Rio Grande e no Brasil: Alemanha,
Argentina, Bolívia, Colômbia, Hungria, Nicarágua, Panamá, Peru, Polônia, Venezuela, entre tantos.
O volume de transações superou em 27% o do
ano passado, quando estávamos em um bom momento.
Srª Presidente, a presença do público na 10ª Expodireto Cotrijal bateu todos os recordes. Passaram
pelos portões do parque 162.470 pessoas, em cinco
dias de feira, crescimento em torno de 6% em relação
ao ano passado.
Importante ressaltar, ainda, que esse setor da
economia brasileira, com crise ou sem crise, avança
cada vez mais e demarca a sua posição no desenvolvimento do nosso País.
Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar os organizadores da Expodireto Cotrijal, os participantes e
expositores dessa feira, e a população da nossa querida cidade de Não-Me-Toque, toda região e o meu
querido Rio Grande.
Eu queria, aproveitando o tempo disponível, Srª
Presidente, falar de um outro investimento que entendo
mais do que positivo: a parceria com o Hospital Mãe de
Deus, de Porto Alegre. Eu, que falo tanto, brigo tanto,
luto tanto pela saúde, sempre digo que um dos maiores
problemas deste País é a questão da saúde. Por isso
aquele debate aqui, que os senhores lembram, sobre
a questão da CPMF, e a minha preocupação com a
questão da saúde.
Então, eu quero, da tribuna, no dia de hoje, falar
de uma instituição para mim ímpar; uma instituição, eu
diria, de atendimento de primeiro mundo, que é o hospital lá do Rio Grande do Sul, o Hospital Mãe de Deus.
E a parceria que o hospital está fazendo, ampliando,
com a rede do SUS, tanto com a prefeitura de Porto
Alegre – leiam bem, a prefeitura de Porto Alegre não
é o meu Partido que administra –, como com o Governo do Estado, de quem somos também oposição,
e também com o Governo Federal.
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Quero dizer, Srª Presidente, que eu conheço
bem o Hospital Mãe de Deus, porque alguns Senadores estiveram lá. Inclusive, o Senador Zambiasi, o
Senador Simon, o Senador Mão Santa, que é médico,
e o Senador Papaléo conhecem o Hospital Mãe de
Deus, principalmente aquele episódio em que o meu
ﬁlho sofreu sete operações devido àquela cirurgia de
redução de estômago feita em outro Estado, que não
deu certo.
Eu vi, naquele período em que ﬁquei lá, o tratamento que os médicos e funcionários dão a todos,
não importava se tivessem ou não plano de saúde ou
se estavam diretamente pelo SUS. Claro, o meu ﬁlho
estava pelo plano de saúde Unimed/Ascade – e a Ascade, registro de passagem está devendo ainda ao
hospital uma parte dos gastos acontecidos.
Mas eu quero registrar o trabalho que é feito no
Hospital Mãe de Deus. É uma obra da Congregação
Irmãs Missionárias de São Carlos, que foi fundada em
1985, na Itália, por D. João Batista Scalabrini, Bispo
de Piacenza.
Fiquei feliz ao receber, nesta semana, em meu
gabinete, a visita da Diretoria do Hospital e saber que
o sistema de saúde do Rio Grande do Sul contará com
uma importante contribuição em investimentos no Sistema de Saúde Mãe de Deus.
Esse é o resultado do Termo de Cooperação
Técnica assinada entre o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, a Secretaria do Município de Porto
Alegre e também o acordo em nível nacional com o
Ministério da Saúde, para que o SUS tenha cada vez
mais espaço no Hospital Mãe de Deus.
Parabéns à Direção do Hospital Mãe de Deus!
Serão investimentos em tecnologia, reformas da área
física e gestão, que serão oferecidos ao SUS, em Porto
Alegre e no Rio Grande do Sul. Serão investimentos
de mais de cinco milhões em reforma da área física e
equipamentos e a contratação inicial de mais de 150
proﬁssionais.
Na área de assistência, o acordo estabelece a
oferta de mais 290 leitos, além dos 240 atuais, dedicados exclusivamente para o SUS, o que signiﬁca o
acréscimo de mais 28 mil internações e a incorporação
dos dois hospitais do interior lá no Estado.
Em Porto Alegre, o acordo estabelece a criação
de uma rede especializada em dependência de álcool
e drogas, contando com três centros de atendimento
especializados na dependência de álcool e drogas e
ainda uma emergência psiquiátrica no posto do Vila
IAPI.
A essa questão do álcool e da droga, eu dou um
valor muito grande. Eu sempre digo, infelizmente, qual

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a família que não tem alguém com esse problema ou
um amigo da família com essa questão.
Todos nós sabemos que são fatos reais essas
verdadeiras pragas, que são o álcool e a droga, que
invadem os lares e vão tomando a vida de nossos ﬁlhos
e agredindo o conjunto da família. Eu fui lá, conheci e
vi o centro de recuperação de drogados do Hospital
Mãe de Deus. Parabéns! Eu, que, muitas vezes, como
Senador da República, sou procurado, por telefone,
por e-mail, por carta, por mães e pais desesperados
com a situação de seus ﬁlhos, envolvidos em drogas
e álcool, porque tudo é droga. É apenas uma droga
ilícita e a outra lícita. Mas, para mim, todas cometem
o mesmo mal.
Com certeza, a partir do que vi no Hospital Mãe
de Deus, eu tenho pelo menos por onde orientar, além,
claro, das outras entidades de caráter municipal, estadual que também atuam nesse sentido.
Quero destacar que, junto com essas inovações,
o acordo também estabelece a recuperação de dois
andares do Hospital Beneﬁcência Portuguesa, para
atendimento do SUS, em parceria, naturalmente, com
o Mãe de Deus. Uma unidade já está concluída. Será
implantado também um projeto de telemedicina para
as especialidades de neurologia e psiquiatria.
Atualmente, o SSMD mantém cinco unidades
hospitalares no Estado: Hospital Santa Lúcia (Capão
da Canoa), Mãe de Deus (Porto Alegre), Nossa Senhora dos Navegantes (Torres), Dr. Lauro Réus (Campo
Bom) e Mãe de Deus Center (Porto Alegre).
Com o acordo, o Mãe de Deus passará a operar
em dois andares, como eu dizia antes, do Hospital Beneﬁcência Portuguesa. Ali, serão assegurados mais 64
leitos, atendendo pacientes destinados às especialidades de neurologia, traumatologia, medicina vascular e,
ainda, otorrinolaringologia, melhorando a capacidade
para o atendimento dessa especialidade de grande
demanda também na rede pública.
Mantidos pelo Sistema de Saúde Mãe de Deus,
os hospitais Santa Lúcia e, repito, Dr. Lauro Réus, terão suas instalações também ampliadas. A unidade
hospitalar localizada no litoral terá inauguração de um
Centro de Tratamento Intensivo – CTI, com capacidade de 10 leitos.
Em Campo Bom, a emergência será também
ampliada e o hospital terá o acréscimo de 30 leitos
destinados a uma unidade, inclusive, psiquiátrica. No
Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, a expansão será com uma nova especialidade, o Instituto de Transplantes. Agora também realizadas pelo SUS, as cirurgias incluirão os transplantes
de fígado, rim, pâncreas, córneas e medula óssea. A
estrutura sediada na capital contará com seis leitos
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exclusivos. O Sistema de Saúde Mãe de Deus se prepara para incorporar ainda dois hospitais localizados
no interior, um dos quais em Taquara, que atualmente
está fechado, passando por reformas, que permitirão o
avanço de um centro de referência e contra-referência
junto ao SUS.
A instituição ainda acerta administração com os
Municípios, passando a oferecer todos os serviços qualiﬁcados do Mãe de Deus. Somando ao dos hospitais,
poderemos ampliar o incremento de mais 185 leitos
destinados exclusivamente para o SUS.
Destaque para a fala de um dos diretores: “Nossos proﬁssionais estão habilitados a oferecer melhores
condições de gestão dos processos de administração
e assistência médico-hospitalar.”
O acordo, Srª Presidente, assinado com as prefeituras, que são as responsáveis pela administração
dos hospitais, está sendo concluído. Assim, o Mãe de
Deus organizará uma rede hospitalar que vai possibilitar um efetivo sistema de referência, o que para o
gerente de qualidade, Sérgio Rufﬁni, com quem conversei, facilitará os casos de identiﬁcação, tratamento
e transferência, inclusive, de pacientes.
Quero ainda destacar, Srª Presidente, que, no
ano de 2007, os hospitais do Sistema de Saúde Mãe
de Deus realizaram, aproximadamente, um milhão de
atendimentos, sendo 64% desses pelo SUS, em todas
as suas unidades hospitalares.
De acordo com o Diretor-Executivo do Sistema
de Saúde Mãe de Deus, Alceu Alves da Silva, “com os
novos acordos, a meta para 2009 é de alcançar mais
de 70% de atendimentos pelo SUS”.
Outra deﬁnição do acordo estabelece a realização
de um programa chamado telemedicina, uma iniciativa
também muito positiva. Trata-se de uma rede interligada entre todos os hospitais do Sistema de Saúde Mãe
de Deus, no Rio Grande do Sul. Via teleconferência,
especialistas sediados no hospital em Porto Alegre poderão instruir proﬁssionais da área médica para operar,
a distância, nas situações consideradas mais graves,
em que o paciente não poderia ser deslocado de um
hospital para outro ou para a capital.
De acordo com Rufﬁni, o projeto possibilita um tratamento mais efetivo, nos casos como Acidente Cardiovascular (AVC). “Um neurologista em Porto Alegre pode
examinar um paciente em Taquara, ou noutra cidade,
e apontar qual é o tratamento mais emergente.”
Enﬁm, Srª Presidente, o meu tempo está terminando.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Paulo Paim?
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Suplicy, concedo a V. Exª um aparte, porque disponho
talvez de dois minutos.
Antes, porém, gostaria de dizer que ﬁz este pronunciamento sobre o Hospital Mãe de Deus principalmente em razão do vínculo que ele tem com o SUS.
Para mim, isso é fundamental, porque os mais pobres
vão ser atendidos.
Senador Suplicy, ouço, com satisfação, o aparte
de V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Paulo Paim, meus cumprimentos pelo apoio às
atividades do Hospital Mãe de Deus. Mas quero, como
muitos ﬁzeram, cumprimentá-lo – o Senador Mão Santa inclusive, que nos representou. Muitos Senadores
participaram da comemoração que aconteceu no Rio
Grande do Sul neste ﬁnal de semana, quando milhares
de pessoas foram abraçar V. Exª. Pude acompanhar
ontem, de São Paulo, o pronunciamento que V. Exª
aqui fez com muita emoção. V. Exª fez, primeiro, um
histórico de seu compromisso com o povo gaúcho e
com o povo brasileiro – V. Exª que, posso aqui muito
bem dizer, é um cidadão do mundo, que tem em Nelson Mandela, em Martin Luther King Jr., em Mahatma
Gandhi, dentre outros, seus irmãos de fé, de camaradagem, de ideais, de procedimento. V. Exª mostrou,
como Deputado Federal com quem convivi, mas sobretudo nestes anos em que somos colegas aqui no
Senado, um comportamento de ﬁbra, de quem acredita
extraordinariamente nos ideais, nas proposições que
apresenta. V. Exª, inclusive, foi cogitado por muitos –
com justiça até – para ser candidato à Presidência da
República.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Como
também V. Exª já foi lembrado inúmeras vezes, inclusive por mim.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Agradeço. Percebi em suas palavras aqui pronunciadas
ontem, assim como em manifestação anterior, que
V. Exª, como eu, avalia que a nossa Ministra Dilma
Rousseff tem hoje os méritos para ter sido escolhida
como a candidata do Presidente Lula. V. Exª sabe que
eu próprio avalio como muito positivo que, em nosso
partido e também no PSDB – ainda ontem eu disse
isso no programa Roda Viva para o Presidente Fernando Henrique Cardoso –, possa haver prévias precedidas de debates. Quis saber a opinião dele, e ele
disse que, se houver disputa, é favorável à realização
de prévias. Assim, entendo que seria muito saudável
o debate entre V. Exª e a Ministra Dilma. Mas V. Exª
ontem disse que agradece ao povo do Rio Grande do
Sul e aos companheiros do partido por consideraremno para mais oito anos aqui no Senado...
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Essa foi
a posição lá referendada, inclusive com a presença do
Senador Mão Santa, que defendeu também essa tese
ao lado do Senador Zambiasi.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então,
quero aqui lhe dar o meu abraço carinhoso por seu
aniversário e cumprimentá-lo por sua extraordinária
trajetória nos mais amplos caminhos. E quero, nestes
próximos dias, dialogar mais aprofundadamente com
V. Exª sobre um dos projetos que lhes são caros. Na
Comissão de Constituição e Justiça, houve um debate
sobre a questão das cotas na semana passada, quando muitas questões, muitas dúvidas foram levantadas.
Trata-se, inclusive, de dúvidas que também tenho e
sobre as quais recebi estudos diversos. Sobre isso,
porém, vamos continuar a dialogar com muito companheirismo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com certeza, com certeza.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Parabéns.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador Suplicy, agradeço o aparte gentil de sempre. V.
Exª foi preciso em sua fala. O pronunciamento que ﬁz
naquele evento foi consagrado. Calculo eu que aproximadamente 13 mil pessoas foram lá, compraram o
convitezinho para poder almoçar com a gente – o convite custava R$10,00 e ainda tinham de levar 1 kg de
alimento. Houve um entendimento muito grande, entendimento que o Senador Mão Santa acompanhou.
Estava presente toda a direção partidária; estava o
Ministro Tarso, que hoje é o pré-indicado indicado para
Governador; estava Olívio Dutra, que é o presidente
do nosso partido. Enﬁm, todos se posicionaram nesse
sentido. Naturalmente, a população lá presente, num
evento quase suprapartidário, entendeu e apontou o
caminho para 2010 na perspectiva de que eu possa
voltar ao Senado.
Quero passar a palavra, só para uma saudação
– sei que é uma saudação...
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Excelência...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu pediria um esforço, já que V. Exª está
na tribuna há mais de 20 minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Papaléo Paes.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com licença, um instante.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Para que o
Senador Eduardo Suplicy não se sinta constrangido por
ter falado e eu não, peço 20 segundos somente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT.) – V. Exª é o próximo orador, Senador
Papaléo Paes.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Mas é a
respeito do tema do Senador Paulo Paim. Vinte segundos, se V. Exª permitir. Se quiser, pode descontar
do meu tempo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT.) – Concedido.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Obrigado.
Senador Paulo Paim, gostaria de parabenizar V. Exª
pelo excelente discurso relacionado a esta instituição,
que é realmente louvável e merece o nosso respeito e
reconhecimento. Quero assinar embaixo do seu pronunciamento e reconhecer, na experiência do Senador Eduardo Suplicy, o merecimento de V. Exª, como
homem preparado que é, para se candidatar a Presidente da República pelo PT. Não entendo por que
só um grupo liderado pelo Senador Eduardo Suplicy
consegue ver em V. Exª essas qualidades. Não entendo por que um candidato pronto como V. Exª não é
reconhecido e colocado para a análise da população.
Querem fabricar uma candidata à Presidência pelo
PT. Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Papaléo Paes, tenho o compromisso de encerrar, mas
quero dizer que tenho o maior carinho pela Ministra
Dilma. Expliquei aqui, na minha visão, o mérito de sua
candidatura. Entendo que, dentro do Partido dos Trabalhadores, não haverá prévia. A Ministra Dilma Roussef terá o apoio de todos os Senadores e Deputados
e, naturalmente, da composição ampla que faremos
conforme quer o Presidente Lula. Essa candidatura há
de avançar, e a Ministra Dilma poderá se tornar – as
urnas é que vão decidir – a primeira mulher eleita para
ocupar a Presidência da República do nosso País, do
nosso querido Brasil.
Preciso ainda de 20 segundos para agradecer
a presença aqui do Vereador de Porto Alegre Carlos
Comassetto, que está aqui participando da Conferência das Cidades – estive com ele em evento neste ﬁnal de semana; ele esteve no meu aniversário. Carlos
Comassetto está aqui também para acompanhar delegação de empresários que atuam no setor de exportação que estão muitos preocupados com a votação
de uma medida provisória que tem duas emendas –
uma é da Senadora Lúcia Vânia. Vamos dialogar para
fazer aqui um grande entendimento e votar aqui essa
matéria conforme consenso, pensando em nosso setor exportador e na fonte geradora de empregos que
eles são, assim como as micro e pequenas empresas – falarei oportunamente de fundo que apresentei
nesse sentido.
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Senador Serys, muito obrigado; a tolerância foi
acima da medida.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Peço
ainda que sejam considerados na íntegra os pronunciamentos que hoje trouxe.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna hoje para falar de uma das
melhores instituições hospitales do Rio Grande do Sul,
o Hospital Mãe de Deus.
Um dos maiores dramas da minha vida, para
não dizer o maior, foi vivenciado nos corredores desse
Hospital no ano de 2008.
Enquanto eu orava pedindo a Deus um milagre
pela recuperação do meu ﬁlho, Jean Paim, que passou
por sete intervenções cirúrgicas após uma cirurgia de
redução de estômago, pude ver o carinho e o respeito
dos médicos, enfermeiras e demais funcionários com
todos os pacientes do hospital.
O Hospital Mãe de Deus é uma das obras da
Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos
Borromeo-Scalabrinianas, fundada em 25 de outubro
de 1895, na Itália, por Dom João Batista Scalabrini,
Bispo de Piacenza.
Srªs e Srs. Senadores, ﬁquei feliz ao receber a
visita da Diretoria do Hospital e saber que o Sistema
Único de Saúde (SUS) do Rio Grande do Sul contará
com importante contribuição e investimentos do Sistema de Saúde Mãe de Deus (SSMD).
Esse é o resultado do Termo de Cooperação
Técnica assinado entre o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual da
Saúde, a Secretaria de Saúde do Município de Porto
Alegre e o SSMD, que prevê a prestação de serviços e
o desenvolvimento de projetos de apoio ao SUS, seja
na área assistencial ou de apoio à rede hospitalar.
Serão investimentos em tecnologia, reformas de
áreas físicas e gestão que serão oferecidos ao SUS
em Porto Alegre e RS. Serão investidos mais de 5 milhões em reforma de áreas físicas e equipamentos e a
contratação inicial de mais de 150 proﬁssionais.
Na área de assistência, o acordo estabelece a
oferta de mais 290 leitos, além dos 240 atuais do SSMD
dedicados exclusivamente a atendimentos pelo SUS, o
que signiﬁcará o acréscimo de 28 mil internações e a
incorporação de dois hospitais do interior do Estado.
Em Porto Alegre o acordo estabelece a criação
de uma rede especializada em Dependência de Álcool
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e Drogas, contando com três Centros de Atendimento
Psicossocial (CAPS), especializados nas dependências
de álcool e drogas, uma emergência psiquiátrica no
Posto da Vila IAPI com 15 leitos de internação, além de
uma unidade de internação hospitalar de 30 leitos.
Junto com essas inovações, o acordo também
estabelece a recuperação de dois andares do Hospital
Beneﬁcência Portuguesa para atendimentos do SUS.
Uma unidade já está concluída.
Será implantado, também, um projeto de telemedicina para as especialidades de neurologia e psiquiatria.
Atualmente, o SSMD mantém cinco unidades
hospitalares no Estado: Hospital Santa Luzia (Capão
da Canoa), Mãe de Deus (Porto Alegre), Nossa Senhora dos Navegantes (Torres), Dr. Lauro Réus (Campo
Bom) e Mãe de Deus Center (Porto Alegre).
Com o acordo, o Mãe de Deus passará a operar
dois andares do Hospital Beneﬁcência Portuguesa, o
que permitirá que 64 leitos atendam pacientes destinados às especialidades de neurologia, traumatologia,
medicina vascular e otorrinolaringologia, melhorando a
capacidade para atendimento dessas especialidades
de grande demanda na rede pública.
Mantidos pelo Sistema de Saúde Mãe de Deus, os
hospitais Santa Luzia (Capão da Canoa) e Dr. Lauro Réus
(Campo Bom) terão suas instalações ampliadas.
A unidade hospitalar localizada no litoral terá inauguração de um Centro de Tratamento Intensivo (CTI)
com capacidade de dez leitos. Em Campo Bom, a emergência será ampliada e o hospital terá o acréscimo de
30 leitos destinados a uma unidade psiquiátrica.
No Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, no
bairro Menino Deus, a expansão será com uma nova
especialidade: o Instituto de Transplantes já existente.
Agora também realizadas pelo SUS, as cirurgias incluirão os transplantes de fígado, rim, pâncreas, córneas e medula óssea. A estrutura sediada na Capital
contará com seis leitos exclusivos.
Incorporações
O Sistema de Saúde Mãe de Deus se prepara
para incorporar dois hospitais localizados no interior
do Estado – um dos quais em Taquara, atualmente
fechado, passando por reformas que permitirão uma
melhor aplicabilidade do programa de Referência e
Contra-referência ao SUS.
A Instituição negocia com as administrações municipais, passando a oferecer todo os serviços qualiﬁcados do Mãe de Deus. Somados, os dois hospitais
possibilitarão um incremento de 185 leitos destinados
ao atendimento pelo SUS. “Nossos proﬁssionais estão
habilitados a oferecer melhores condições de gestão
dos processos de administração e assistência médicohospitalar”, comenta o dirigente.
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O acordo a ser assinado com as prefeituras, que
são as responsáveis pela administração dos dois hospitais, está em fase de ﬁnalização e estabelece um amplo
trabalho de gestão administrativa e técnica.
Assim, o Mãe de Deus organizará uma rede hospitalar que possibilitará um efetivo Sistema de Referência
e Contra-referência, o que para o gerente de Qualidade, Sérgio Rufﬁni, facilitará os casos de identiﬁcação,
tratamento e transferências de pacientes.
“Se, por exemplo, um paciente em situação crítica precisar se deslocar de Capão da Canoa a Porto
Alegre, para realização de algum procedimento de alta
complexidade, o Hospital que receber o paciente terá
a garantia de que, assim que o caso seja estabilizado, ele retornará a cidade Natal e ao seu hospital para
completar o tratamento”, descreve.
O diretor ainda salienta que a rede evitará a superlotação da unidade da Capital.
No ano de 2007, os hospitais do Sistema de
Saúde Mãe de Deus realizaram aproximadamente um
milhão de atendimentos, sendo 64% destes pelo SUS
nas suas unidades Hospitalar e Ambulatorial.
De acordo com o diretor executivo do Sistema de
Saúde Mãe de Deus, Alceu Alves da Silva, “com os
novos acordos, a meta para 2009 é de alcançar mais
de 70% de atendimentos pelo SUS”.
Telemedicina
Outra deﬁnição do acordo estabelece a realização
de um programa chamado tele medicina.
A iniciativa consiste em uma rede interligada entre
todos os hospitais do Sistema de Saúde Mãe de Deus
no Rio Grande do Sul. Via teleconferência, especialistas
sediados no hospital, em Porto Alegre, poderão instruir
proﬁssionais da área médica em unidades distantes
para tratar casos mais graves.
De acordo com Rufﬁni, o projeto possibilita um
tratamento mais efetivo de casos como Acidente Cardiovascular (AVC). “Um neurologista em Porto Alegre
pode examinar um paciente em Taquara e apontar a
um clínico geral quais são as medidas a serem tomadas,” exempliﬁca.
O sistema de diagnóstico e tratamento à distância proposto pelo Sistema gaúcho poderá ser utilizado
como modelo pelo Ministério da Saúde na aplicação
em outros estados.
Gestão
O Projeto de Qualiﬁcação da Gestão Hospitalar
(PQGH) também será expandido. Com a parceria com
o Estado, o Sistema de Saúde Mãe de Deus prestará
serviço de consultoria e assessoria técnica na área de
gestão hospitalar.
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A proposta prevê: diagnóstico institucional, planos operacionais, implantação da ferramenta de gestão, preparo de dirigentes e acompanhamento para a
recuperação de 12 unidades hospitalares da região
metropolitana e interior do Estado, todos com necessidade de renovação de seus processos de gestão.
Todos receberão um software de gestão desenvolvido
e utilizado pelo Mãe de Deus, com acompanhamento
de resultados pela Secretaria de Saúde do Estado.
De acordo com Seferin, o SSMD está capacitado
a assessorar as unidades nas áreas de gestão, controladoria, recursos humanos, enfermagem, suprimentos
entre outros.
“Nos casos mais críticos, levaremos nossa estrutura de pessoal para trabalhar diretamente na gestão
dos hospitais”, aﬁrma Seferin. O PQGH existe desde
2003 e já beneﬁciou mais de 54 hospitais.
Inicialmente o acordo estabelece a gestão de 6
hospitais do interior do Estado (Associação Beneﬁcente Dom Bosco – Santa Rosa; Hospital Vida e Saúde – Santa Rosa; Hospital Montenegro – Montenegro;
Hospital de Caridade de Santo Ângelo – Santo Ângelo;
Hospital N.S. Livramento – Guaíba).
Essa modalidade, já iniciada, estabelece uma
espécie de co-gestão (gestão in company) por 6 meses a um ano, até que o hospital tenha condições de
cumprir adequadamente o seu papel social.
Terminada essa tarefa, as equipes se deslocam
para outros hospitais necessitados de apoio de gestão.
Por último, um importante programa de capacitação de gestores e pessoal médico-assistencial através
da Universidade Corporativa Mãe de Deus terá prosseguimento, utilizando até 15% da capacidade de vagas
dos cursos desta Universidade.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, entre os dias 16 e 20 de março deste ano,
ou seja, na semana passada, a cidade de Não-Metoque, no Rio Grande do Sul, foi palco de uma das
maiores exposições da agroindústria brasileira: a Expodireto Cotrijal.
Informações oﬁciais mostram que a Expodireto
Cotrijal 2009 faturou R$356,86 milhões,uma alta de
19% em relação ao ano passado. Do total, R$ 273,2
milhões foram ﬁnanciados por Banrisul, BRDE, Banco
do Brasil e Sicredi.
Outros R$34 milhões são pedidos encaminhados a bancos de fábricas e R$46 milhões, recursos
próprios.
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O faturamento do Pavilhão Internacional foi de
US$1,6 milhão (equivalente a R$3,6 milhões, com
cotação de R$2,26) e o do Pavilhão da Agroindústria
Familiar, de R$250 mil.
O presidente da Cotrijal, Nei Mânica, saiu otimista.
Disse ele: “Pela importância conquistada a cada
ano e a dimensão alcançada nesta 10ª edição, sempre
mantivemos expectativa otimista”.
Em três dias de negociações, o Pavilhão Internacional registrou 408 reuniões entre as empresas
gaúchas e os 17 participantes internacionais da Alemanha, Argentina, Bolívia, Colômbia, Hungria, Nicarágua, Panamá, Peru, Polônia e Venezuela.
O volume de transações superou em 27% o do
ano passado.
Sr. Presidente, a presença de público na 10ª Expodireto Cotrijal foi recorde. Passaram pelos portões
do parque 162.470 pessoas nos cinco dias de feira,
crescimento de 5,8% em relação ao ano passado.
Importante ressaltar, Srªs e Srs. Senadores, que
esse setor da economia brasileira, com crise ou sem
crise, cada vez mais avança e demarca a sua posição
no desenvolvimento do nosso país.
Parabéns aos organizadores da Expodireto
Cotrijal, aos participantes e expositores da feira, e
à população da nossa querida cidade de Não-MeToque.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – V. Exª será atendido.
Conforme a ordem de inscrição, concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes.
Convido o Senador Marconi Perillo a assumir a
Presidência.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, quero agradecer V. Exª pela concessão
do espaço ainda há pouco. Como eu quis obedecer
rigorosamente o que foi estabelecido por V. Exª, quero
ainda continuar o que seria a conclusão do meu aparte, Senador Paulo Paim.
Vejo que V. Exª é um homem preparado, tem o
nosso respeito e a nossa conﬁança. Essa questão da
candidatura da Ministra Dilma, que hoje é central no
PT, talvez não esteja dando muito certo porque tudo
que é fabricado às pressas tem resultados duvidosos.
Para o ano vai ser mais fácil V. Exª fazer com que seu
nome seja reconhecido nacionalmente.
É final de Governo e as rebeldias naturais,
dentro do Partido, vão acontecer. Não de sua parte,
claro; mas facilitará seu trabalho de homem públi-
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co, de homem respeitado e que quer colocar seus
serviços em prol do Brasil. Parabéns a V. Exª.
Sr. Presidente Senador Marconi Perillo, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, sabem todos os que me
acompanham minha vida pública, notadamente os
amapaenses, que meu mandato de Senador faz da
defesa dos interesses do Estado do Amapá sua mais
importante bandeira. Não se trata, em absoluto, de
cerrar os olhos em relação ao País ou de fugir aos
debates dos mais candentes temas nacionais e da política internacional contemporânea. Tenho, para mim,
que, sendo por excelência a Casa da Federação, o
Senado da República impõe a cada um de seus integrantes a tarefa primordial de zelar por sua província,
na certeza de que, combatendo as desigualdades e
buscando homogeneizar o desenvolvimento, oferecemos o que de melhor existe em nós em benefício da
comunidade nacional.
Orgulho-me do Amapá. Sua história, ainda que
breve e demasiado recente, revela-nos a grandeza de
sua gente, o sentido empreendedor e corajoso de sua
alma em meio à exuberância de uma natureza rica e
diversiﬁcada. Uma história que, sob o ponto de vista
político-administrativo, deve ser sintetizada a partir do
momento em que a área foi desmembrada do Estado
do Pará.
A criação do Território Federal do Amapá, em
1943, inscreve-se no contexto da primeira grande política de integração nacional encetada pelo Governo
brasileiro, à época sob a liderança de Getúlio Vargas.
Um Brasil quase que exclusivamente litorâneo, como
resultado do processo de colonização, dava início ao
esforço – fundamental e indispensável – de incorporar efetivamente ao conjunto da Pátria áreas até então afastadas, com rarefeita população e praticamente
abandonadas pelo Poder central.
Além do vasto Centro-Oeste, a Região Norte conhecia os primeiros gestos capazes de vencer a secular
barreira que, a rigor, a mantinha segregada do restante
do País. Vejo na histórica decisão de Vargas – a qual
abria a senda a ser percorrida mais tarde pelo insuperável Juscelino Kubitschek e, anos depois, retomada
pelo ciclo militar pós-1964 – a perfeita compreensão
do caráter estratégico da região, particularmente em
face de sua extensa fronteira internacional. Um sentido estratégico, diga-se, que lá pelas bandas do século XVIII, o grande negociador Alexandre de Gusmão
percebera e defendera quando das negociações que
redundaram no Tratado de Madri, em 1750. Ali se assentava a convicção de ser a grande bacia amazônica
fundamental para o domínio português em terras americanas. Conquistada a Independência, esse sentido
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estratégico do Norte passaria a ser essencial ao plano
de consolidação da soberania territorial do Brasil.
Na curta história política do Amapá, Sr. Presidente, alguns governantes imortalizaram seus nomes
com sua atuação digna de todos os aplausos. Alguns
devem aqui ser citados. Em primeiro lugar, aquele a
quem coube instalar o Território e que, por doze anos,
esteve à frente do Governo local, um recorde jamais
ultrapassado. Reﬁro-me a Janary Nunes, sinônimo de
vocação administrativa e de zelo irrepreensível para
com nossa coisa pública.
De formação militar que lhe possibilitou construir brilhante carreira, Janary Nunes entregou-se ao
enorme desaﬁo de montar a infraestrutura necessária
ao desenvolvimento do Território. Cria pólos de produção agropecuária, inicia o ordenamento urbanístico
da capital, constrói conjuntos residenciais, vê aprovado o projeto da primeira usina hidrelétrica, retoma as
obras de construção da BR-156, inicia a implantação
das empresas de eletricidade e de água e de esgoto
do Estado do Amapá. Para completar, foi dele a iniciativa de construir diversas escolas e postos de saúde, inclusive o primeiro hospital de Macapá, que está
até hoje em plenas condições, considerado ainda um
hospital moderno para hoje, quando ele foi construído
há dezenas de anos.
Outro nome que devo enfatizar, Sr. Presidente,
é justamente o do último Governador militar nomeado e também o primeiro Governador eleito pelo voto
direto. Trata-se do Capitão-de-mar-e-guerra, Annibal
Barcellos, que conduziu os destinos do Amapá, primeiro entre 1979 e 1985 e depois, através de eleições
diretas, entre 1991 e 1994. Sob a administração de
Barcellos, Macapá ganha contorno arquitetônico moderno, com prédios que a embelezam sobremaneira e
com o início das obras do Teatro das Bacabeiras, além
da multiplicação de praças pela cidade. Graças a ele,
Sr. Presidente, o Território viu nascer o Conselho de
Cultura, recebeu a sua primeira usina de asfalto, teve
criada uma empresa estatal de navegação, além da
construção de navios de médio porte para ligação ﬂuvial entre as capitais de Belém e de Macapá. Registro
ainda, Sr. Presidente, que seu Governo conquistou
feito notável, qual seja, a extensão da energia elétrica
24 horas para Mazagão.
Tive oportunidade e aqui quero agradecer o prestígio que o Governador Barcellos me deu. Quando eu
tinha 29 ou 30 anos, ele me indicou para ser secretário
de saúde do seu Governo. Deu-me todo apoio e toda
conﬁança. Era uma secretaria, Senador Mozarildo, muito complexa. Tinha mais de 6 mil servidores e atendia a
todos os casos de doença no Estado do Amapá. Então,
quero agradecer ao Governador Barcellos. Foi ele que
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me deu condições de sobressair na sociedade como
administrador. Quero agradecê-lo apesar de já ter disputado eleições contra ele. Eu quero reconhecer aqui,
e reconheço com muito orgulho, o que o Governador
Barcellos fez em homenagem ao trabalho que exerci
no seu Governo e o apoio que ele me deu para que
sempre pudéssemos cumprir com nossas obrigações
com dignidade.
O Governador Barcellos foi também o Deputado
Federal eleito mais votado do Estado do Amapá, assim
como o seu ﬁlho Sérgio Barcellos, com quem falei ainda há pouco, e o Alexandre, que é Deputado Estadual.
Quero mandar um grande abraço a eles e agradecerlhes a consideração que sempre tiveram comigo apesar
de algumas questões políticas, desavenças políticas.
Mas quero reconhecer o valor que os senhores tiveram
e têm para com o Estado do Amapá.
Também, Sr. Presidente, merece referência o engenheiro agrônomo e economista Jorge Nova da Costa, que governou o Amapá entre 1985 e 1990. Durante
sua administração, acontece a instalação da primeira
delegacia de crimes contra a mulher e a ampliação do
contingente da Polícia Militar do Estado.
Além disso, é responsável por várias obras na área
agrícola que são realizadas no interior do Estado.
O Governador Nova da Costa deixou sua marca
na administração do Estado. O Amapá agradece muito
pelo seu trabalho.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, porta de
entrada do Brasil a partir do Hemisfério Norte, o Amapá tem muito a oferecer ao Brasil, de quem espera a
devida retribuição. Tendo aprendido a conviver admiravelmente bem com a ﬂoresta, o Estado do Amapá
tem a maioria do seu território preservado, possuindo
o maior corredor ecológico do País. Nele está situado o maior parque de ﬂoresta tropical do planeta, o
Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque,
reserva criada por decreto do Sr. Presidente da República, mas cujas políticas compensatórias (impostas pelo decreto) até hoje, seis ou sete anos depois,
nós nunca recebemos. Estamos imobilizados lá e sem
nenhuma alternativa para aqueles Municípios que precisam se desenvolver, mantendo a reserva do Parque
do Tumucumaque.
Com muita honra, concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Papaléo, sendo, vamos dizer assim, irmão de V. Exª
no que tange à situação de Estados novos, como o são
Amapá e Roraima, que foram criados na Constituinte
de 88, exatamente por um movimento dos Deputados
de Roraima e do Amapá – entre eles, justamente o
Deputado Barcellos –, eu quero dizer que a história
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se assemelha muito. O que lamento é que tenhamos
passado 45 anos como território federal. Getúlio Vargas
teve a visão de criar os territórios federais como forma de desenvolvimento e de ocupação das fronteiras,
mas faltou aos governos subsequentes a visão de efetivamente implementar um plano de desenvolvimento
dos territórios. Com isso, os territórios ﬁcaram quatro
décadas e meia como espécie de feudos, o que fez
muito mal àquelas regiões, especialmente às pessoas que nasceram lá, que foram para lá, que queriam
realmente melhorar de vida. Mas a Constituinte, ao
transformar em Estados o Amapá e Roraima, realmente deu um salto de qualidade porque hoje o Amapá,
que está beirando 600 mil habitantes, e Roraima, que
tem pouco mais de 400 mil, têm universidade federal,
escola técnica – aliás, já é Instituto Federal de Ensino
Tecnológico –, têm várias instituições particulares de
ensino superior. O desenvolvimento foi gritante desde
a transformação em Estado. Agora, ainda há muito por
fazer. V. Exª estava abordando, e eu poderia ressaltar
aqui também, inúmeros governadores que passaram,
tanto na fase de território quanto na fase de Estado,
mas o importante realmente é que a União, quer dizer,
o Governo Federal, o Presidente da República e seus
Ministros, não tem um plano para a Amazônia, muito
menos para os ex-territórios. Os nossos funcionários
inclusive ainda padecem, como se fossem párias do
Governo Federal. Quero dizer a V. Exª que precisamos
fazer um trabalho conjunto, Amapá e Roraima, para
exigir e não para mendigar do Governo Federal um
plano que faça com que tanto o Amapá quanto Roraima desenvolvam-se rapidamente. Recentemente no
Amapá e há poucos dias em Roraima, o Governo Federal, sem nenhum direito, mantinha nossas terras na
mão da União e repassou para os Estados com condicionantes. Então é preciso que cobremos, Senador
Papaléo, aqui, as Bancadas de Roraima e do Amapá,
um plano de desenvolvimento para essas duas unidades muito mais prioritário do que mesmo um plano
de desenvolvimento para a Amazônia como um todo,
que tem Estados muito bons, como é o caso do Amazonas e do Pará. Então eu quero me solidarizar com
o pronunciamento de V. Exª, que faz um registro histórico do Estado do Amapá e dizer que Roraima quer
caminhar ao lado do Amapá nas exigências para que
o nosso povo viva melhor.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador
Mozarildo, agradeço a V. Exª. Infelizmente falta pouco
tempo para mim, mas é importante o foco para o qual
V. Exª chama a atenção. Os nossos servidores, além
dessa inércia pelo excesso de tempo em que fomos
territórios, nossos servidores hoje federais passaram
a ser discriminados de forma negativa. O plano de
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cargos e salários realmente não atingiu a expectativa
das necessidades dos servidores, dos direitos desses
servidores. São matérias que temos que discutir bastante mesmo, principalmente aquelas relacionadas a
pessoal das prefeituras, porque todos eram servidores
federais, e as prefeituras ﬁcaram sobrecarregadas com
esses servidores, pagando dos seus próprios cofres
o que deveria ser pago pelo Governo Federal. Quero
realmente reconhecer nas palavras de V. Exª a importância de algumas discussões básicas, como disse V.
Exª, não para irmos pedir esmola ao Governo Federal,
mas para pedir que o Governo reconheça os direitos
dos ex-territórios. Muito obrigado a V. Exª.
Sr. Presidente, recursos naturais não faltam ao
Amapá. Afora a exuberância da fauna e da ﬂora, as riquezas se multiplicam em termos de manganês, cromita
e ouro, entre outras. Não obstante tudo isso, falta-lhe
ainda a devida consideração por parte do Governo da
União. A crônica escassez de estradas, por exemplo,
teima em aproximar muito mais os amapaenses da
Guiana Francesa do que dos irmãos brasileiros, especialmente no que concerne às relações comerciais.
O Senador Mozarildo se referiu ainda há pouco
a universidade. Nós estamos aqui diante de um representante do Amapá que é o Presidente do Congresso
Nacional, Senador Sarney. Registro que quando o Presidente do Congresso, José Sarney, era o Presidente
da República realmente prestou grandes serviços ao
Estado do Amapá, aos ex-territórios. Agradecemos
a nossa universidade a ele e queremos fazer justiça
também pela luta permanente e contínua na questão
relacionada à estrada que liga Macapá ao Oiapoque e
a ponte que liga o Oiapoque à Guiana Francesa. Isso
aqui é um reconhecimento que temos que fazer, até
por obrigação de amapaense porque a necessidade
é premente e reconhecida pelas lideranças políticas
que representam o Estado do Amapá.
Repetindo o que, por diversas vezes, clamei desta
mesma tribuna, cobro do Governo Federal a implantação de projetos rigorosamente fundamentais para o
desenvolvimento do meu Estado. Entre eles, destaco
o aperfeiçoamento das atividades relacionadas ao extrativismo e ao manejo ﬂorestal; a melhoria na pecuária, inclusive com investimento na pesquisa; por ﬁm,
mas não menos importante, a atenção dirigida para o
saneamento básico.
Não se trata de favor nenhum, Sr. Presidente. Antes de tudo, medidas dessa natureza representariam
o reconhecimento do País a um Estado pequeno, mas
estratégico e promissor. Um diamante bruto à espera
de lapidação.
O Brasil só será efetivamente grande e saudável
quando conseguir reduzir as desigualdades sociais e
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regionais; quando for capaz de compreender a enorme
diversidade com a qual se ediﬁca a unidade nacional.
Garantiremos um futuro maior e melhor para todos os brasileiros quando oferecermos a todos, sem
exceção, as condições indispensáveis ao desenvolvimento, condições que permitam o desabrochar de
nossas potencialidades.
O Amapá não precisa e não quer privilégios. Exige, isto sim, respeito e atenção!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes,
a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes,
o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para que cumpramos o nosso horário, já com um certo atraso, e abramos a Ordem do Dia, eu anunciaria
a matéria; e como o relator não está no plenário, em
seguida eu daria a palavra a V. Exª pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 447, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 1, de 2009, que altera a
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, a Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de
1991, a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de
2005, a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
e a Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, e
revoga dispositivos das Leis nºs 11.033, de
21 de dezembro de 2004, 11.488, de 15 de
junho de 2007, e 8.850, de 28 de janeiro de
1994, para alterar o prazo de pagamento dos
impostos e contribuições federais que especiﬁca (proveniente da Medida Provisória nº
447, de 2008).
Relator revisor: Senador Augusto Botelho.
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Como o Senador Augusto Botelho ainda não
se encontra no plenário, e peço a presença de S. Exª
para que possa ler o relatório, eu concedo a palavra
ao Senador Arthur Virgílio pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa
primeira reunião de V. Exª com os Líderes, após a sua
posse na Presidência da Casa, eu consideraria proveitosa, porque ouvi do 1º Secretário da Casa, Senador
Heráclito Fortes, declaração muito ﬁrme de que vai, de
fato, enxugar a máquina inchada, escandalosamente
inchada, do Senado Federal.
Eu estou encaminhando a ele, portanto, como
subsídio, duas sugestões: uma, de que nós retornemos
aos padrões de 1994 e, depois, acresceríamos a isso
– à época eram, se não me engano, sete diretorias e
16 subdiretorias – mais o que aconteceu depois, que
foi o advento da TV Senado, da Rádio Senado, o advento do Instituto Legislativo e da Unilegis, a Universidade do Legislativo.
O Senador Heráclito falou em alguma coisa como
manter em 20 os cargos de cheﬁa, 20 diretorias. Isso
signiﬁcará economia em dinheiro e eu creio que é o
começo de uma resposta que a Casa precisava e precisa dar à Nação brasileira. Considero que foi positivo,
porque, daqui para a frente, tendo o Senador Heráclito,
com a voz de V. Exª, dito que 20 é o número máximo,
que pode ser menos, a minha idéia é que se faça um
enxugamento ainda maior do que isso, mas haverá
uma distância muito grande entre termos a exposição
de 130, ou 180, ou qualquer número que não seja o do
realismo, e algo que signiﬁque pessoas efetivamente
aplicadas no trabalho da Casa.
Além do mais, estou encaminhando também ao
Senador Heráclito Fortes... Eu ia apresentar um projeto
de resolução pedindo que, dos cerca de três mil cargos
em comissão da Casa, isso fosse cortado pela metade. Acredito que esta Casa pode funcionar com 1.500
comissionados. A Consultoria da Casa me disse que
o Regimento tem como privativo da Mesa esse gesto,
então caberia a mim fazer o que estou fazendo: uma indicação à Mesa, recomendando à Mesa que corte, com
o aval do Plenário, 1.500 cargos comissionados. Estou
encaminhando também à Mesa na pessoa do Senador
Heráclito Fortes, que é justamente quem ﬁcou encarregado, na reunião, de cuidar de todas essas questões.
Eu tenho a impressão, Sr. Presidente, que, se
dermos essa satisfação, e jamais eu vi o Senado envolvido numa crise tão grave, nós estaremos recuperando a paz para trabalhar e para votar matérias que
tenham a ver com o enfrentamento da crise econômica, e de maneira bem clara chegamos a discutir isso
na reunião.
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As pessoas perguntam: “Os Senadores sabiam?”
Eu não sabia. “Ah, mas não tinham obrigação de saber?” Sinceramente, pelo meu padrão de mandato, eu
não tinha obrigação de saber nada disso, não. Eu me
elegi Senador para cuidar dos assuntos do País, não foi
para ﬁcar lendo livrinho e saber quem é o marceneiro
do Senado, se o cara que atende, perdão, se o cidadão que atende no check in do aeroporto é diretor ou
se é meramente um funcionário. Não é esse o escopo
do meu mandato. Eu cuido do meu mandato, aqui, de
dia até à noite, defendendo meu Estado, defendendo
minha região, defendendo os interesses do meu País
pelo meu ângulo de análise.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já
concluo, Sr. Presidente.
Procuro liderar minha Bancada de maneira decente e correta.
Vejo que o poder continuado nas mãos de poucas pessoas, sempre o mesmo grupo, redundou em
grandes vícios que já foram denunciados e daí degeneraram os pequenos vícios, que nós precisamos
corrigir. Fiquei feliz de ver a determinação – pareceume de todos – de pormos um cobro nisso e darmos
uma resposta à altura do que a Nação precisa. É uma
resposta que tem de ser forte, tem de parecer forte,
sobretudo, tem de ser forte.
Por isso, estou comunicando a V. Exª que estou
encaminhando ao Senador Heráclito Fortes estas duas
sugestões: o corte de metade dos cargos comissionados da Casa e a idéia de se pegar a estrutura de 94 e,
a partir daí, se acrescentar a ela dois, três ou quatro
cargos de diretoria a mais. Nós teríamos o Senado
funcionando de maneira muito enxuta e muito capaz
de dar ao Brasil, quem sabe, um rendimento melhor
do que tanta gente se sentindo diretor ou agindo como
diretor. Diretor virtual, jamais. Nós jamais podemos
imaginar que se possa compactuar com isso.
Enﬁm, que essa reunião seja o começo, seja o
pontapé inicial para aquilo que muitos julgam impossível e algo em que eu quero acreditar, que é o soerguimento da Casa no seu conceito perante a Nação
brasileira, Sr. Presidente.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Darei a palavra, pela ordem, a V. Exª.
Eu quero dizer ao Senador Arthur Virgílio que as
suas sugestões foram todas muito bem-vindas, aprovadas
por todos nós e encaminhadas ao funcionário que está
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encarregado, justamente pelo Regimento e com o aval
da Presidência, de fazer e comandar esse trabalho.
Também devo ressaltar o apoio de todos, distinguindo o joio do trigo, no reconhecimento de que, dentro desta Casa, também não podemos desconhecer
a existência de funcionários dedicados, dos melhores
quadros de funcionários públicos do País, que também
não podem ser atingidos, como o próprio Senado, pela
imagem dessas coisas que todos nós lamentamos.
Muito obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dentro do mesmo tom do que colocaram o Líder
Arthur Virgílio e os demais Líderes na reunião, quero
parabenizar primeiramente V. Exª e parabenizar o nosso
1º Secretário, Senador Heráclito Fortes. Por quê? Porque, enfrentando o problema de frente, apresentaram
cortes profundos e a sugestão de só 20 diretores para
a nossa Casa, que, depois, podem vir a diminuir.
Isso foi colocado de uma maneira muito transparente para o Colégio de Líderes e vi que todos os Líderes puderam se pronunciar, puderam dar sua opinião e
apresentar suas sugestões ao 1º Secretário Heráclito
Fortes. É dessa forma que queremos ver o Senado,
construído com essa objetividade, com essa clareza,
com essa determinação e, acima de tudo, com essa
transparência.
Parabéns, Presidente Sarney, parabéns 1º Secretário Heráclito Fortes e toda a sua Mesa, porque
é assim mesmo. Vamos enfrentar todos os problemas
de frente.
Sobre a medida provisória que vamos votar hoje,
Sr. Presidente, quero dizer que ela já foi construída. É
só chegar o nosso querido Senador Relator Augusto
Botelho, porque já existe consenso.
Da mesma forma, quero dizer a V. Exª que a pauta
está feita com os Líderes dos outros três projetos que
serão votados. São projetos importante para o País,
sugestões colocadas lá: o projeto dos pais adotivos; o
projeto dos créditos cooperativos, colocado pelo nobre
Senador José Agripino; e o projeto, para ser votado
hoje, se Deus quiser, do seqüestro relâmpago. São
projetos que a sociedade toda espera que o Senado,
na tarde de hoje, possa concluir.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Agradeço a V. Exª e quero comunicar ao Plenário que
o Sr. Relator Augusto Botelho já chegou para ler o seu
relatório, mas, antes, eu queria, brevemente, conceder a palavra ao Senador José Agripino. Em seguida,
o Senador Augusto Botelho fará uso da palavra para
ler o seu relatório.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presidente
Sarney, é só para me inscrever para falar pela Liderança da Minoria depois da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª está inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador José Agripino e Renato Casagrande ainda
desejam usar da palavra? (Pausa.)
Senador Agripino com a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na semana passada, eu propus aquilo que
acabou de acontecer: uma reunião de Líderes em que
todos nós somássemos com V. Exª no sentido de reagir
a uma onda de desprestígio que se abate sobre esta
Casa, uma reunião de Líderes em que fossem tratados,
de forma absolutamente clara e transparente, os problemas que são objeto de denúncias, denúncias que
têm de ser ouvidas e têm de ser objeto de investigação
e punição exemplar quando for o caso.
Sr. Presidente, eu ﬁco feliz porque, primeiro de
tudo, houve absoluto consenso em relação ao que é
preciso fazer para enxugar a máquina administrativa
do Senado, que contém incorreções que têm de ser
corrigidas, produto de continuísmo, sim, é possível, de
equívoco, sim, é possível, mas erros que têm de ser
corrigidos e podem ser. É muito bom que V. Exª seja o
Presidente desta Casa neste momento, porque V. Exª
é um homem que, na minha opinião, tem espírito público e tem experiência e sabe interpretar o sentimento
da maioria por habilidade pessoal.
Eu tenho certeza de que vai ser observada a
estrutura que existia em 2001, e vai se considerar o
que o Senado cresceu. O Interlegis, o Prodasen, a TV
Senado, a Rádio Senado são estruturas importantes,
que produzem transparência e inteligência à Casa, que
exigem administração e que vão ser considerados pela
Fundação Getúlio Vargas, que V. Exª já contratou. Um
órgão isento, que saberá, com racionalidade, sem demagogia, fazer o enxugamento da máquina à luz das
propostas que foram feitas aqui pelo Senador Arthur
Virgílio, pelo Senador Mercadante, por mim próprio,
pelo consenso dos Líderes, para que a gente possa
dar o exemplo. O que o Senado tem a obrigação, neste
momento, é de dar exemplo, não de malfeitos, mas de
bem-feitos; e de humildade, diante da denúncia, soube se comportar, absorver a denúncia e tomar providências para consertar o erro. Teve a humildade para
receber a denúncia, considerá-la e tomar providências
para consertar o erro, com equilíbrio, sem radicalismos,
sem confronto.
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Agora, acho apenas – e já disse na reunião de
Líderes – que a nossa tarefa não se resume apenas
à arrumação dos quadros de pessoal; a correção dos
terceirizados, dos cargos em conﬁança, do número
de diretorias. Cabe também uma explicitação dos direitos e prerrogativas dos Senadores – dos direitos e
prerrogativas dos Senadores. Toda hora surge uma
dúvida, porque o assunto parece que não está claro,
não está escrito. E é preciso que ﬁque claro. Quais são
os direitos dos Senadores, para que não se fale mais
nisso? Para que aquilo que é direito seja cumprido,
no que diz respeito à assistência médica, à dentária,
verba indenizatória, cota de passagem. É preciso que
isso ﬁque também claro, para que aquilo que os Senadores venham a fazer não seja objeto de crítica nem
admoestação, porque é o que ele tem direito, é uma
prerrogativa e porque está claramente explicitado. Feito
isso, e tudo que acontecer no prazo máximo de 30 dias,
o Senado volta a trabalhar normalmente, como volta
hoje, já por deliberação dos Líderes: vamos votar uma
pauta importante, estamos programando uma pauta
mais importante ainda, com a votação da Lei de Precatórios, da renegociação das dívidas de Municípios
com a Previdência e com o Pasep e tantas coisas mais,
no enfrentamento da crise e na avaliação de fatos de
interesse nacional. Cumprimentos a V. Exª, e acho que
hoje tivemos uma boa e proveitosa reunião.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Senador Renan, peço apenas que V. Exª se limite
a dois minutos para começarmos a Ordem do Dia.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Exatamente, Sr. Presidente, duas palavrinhas. Mas
eu queria...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Renato Casagrande, já lhe consultei se V.
Exª queria falar e V. Exª não ouviu e não me deu resposta. De maneira que, evidentemente,...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Peço desculpas. Quem cala consente. Então, ﬁca
a critério do senhor. Desculpa, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Em seguida, após o Senador Renan, V. Exª vai
colaborar com a Mesa usando apenas dois minutos,
por favor.
Com a palavra o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
parabenizar a reunião, os resultados da reunião dos
Líderes. Foi uma reunião muito importante. É fundamental que possamos dar – disse há pouco o Senador
José Agripino – racionalidade ao Senado. Nós temos
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de pensar no País. Dizia, há pouco, na reunião, que nós
temos de pensar nos projetos, não nos projéteis.
A Mesa está tomando todas as medidas que a
sociedade cobra. Nós precisamos cortar custos, redundâncias...
O que for preciso fazer, quero repetir desta tribuna, que V. Exª conta com o apoio dos Líderes.
E o 1º Secretário da Casa, o Senador Heráclito
Fortes, terá sempre o apoio dos Líderes, para que ele
possa também, em nome da Mesa, em nome do Senado, encaminhar todas as medidas para que possamos retomar a normalidade, cortar custos e dar, como
dizia, as respostas que a sociedade quer.
Parabéns a V. Exª.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, serei muito rápido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Renato Casagrande,
pela ordem.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o meu Líder, o Senador Antonio Carlos Valadares, já
me relatou a reunião que teve com V. Exª e com os
demais Líderes.
Acho que o Senado tem, também neste momento, uma grande oportunidade. Nenhum Senador
aqui pode mais argumentar o desconhecimento com
relação a fatos que não enobrecem o Senado. Então,
conhecemos mais ou menos todos os fatos da gestão
administrativa do Senado. Está claro que essa gestão,
na parte administrativa, é ainda pré-histórica e arcaica, que precisa se modernizar. Então o meu apoio à
decisão de V. Exª de contratar a Fundação Getúlio
Vargas para apresentar um projeto e uma proposta de
modernização da gestão. É fundamental isso. Mas é
também uma oportunidade que o Senado tem, além de
modernizar a gestão, de deixar transparente o que é a
gestão administrativa e legislativa do Senado. Então,
também vejo que todos os fatos que aconteceram nos
últimos dias têm um ponto negativo, porque expõem
demais o Senado, mas quando há pontos de fragilidades é natural que a instituição ﬁque exposta. Mas que
essa exposição possa colaborar para que possamos
dar um passo adiante e aperfeiçoar o trabalho aqui
dentro do Senado.
A Casa tem a função do equilíbrio federativo, tem
a função da legislação, é uma Casa revisora, mas é
também uma Casa que tem a função de ﬁscalização, e
aqui não pode ser “casa de ferreiro, espeto de pau”.
Se temos a função de aperfeiçoar as outras instituições, também temos de aperfeiçoar a nossa.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Augusto Botelho, para proferir o seu relatório sobre a medida de conversão, que
está em votação.
PARECER Nº 77, DE 2009–PLEN
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Para proferir parecer. ) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Medida Provisória nº 447, em síntese,
amplia o prazo de recolhimento dos impostos e contribuições dos produtos para, praticamente, o dia 25
do mês seguinte.
Ela veio da Câmara com duas emendas. Uma
emenda, restabelecia a redução da base de cálculo
da contribuição do empregador rural – pessoa física
–, antigo Funrural, quando da venda de produtos animais e vegetais, destinados ao plantio, ou a servir de
matriz ou cobaia. Esta emenda foi mantida, porque ajuda a aumentar a produção agrícola do Brasil. A outra
emenda, relativa a uma alteração incluindo a indústria
de cigarros também nessa prorrogação do prazo de
recolhimento de impostos.
Eu ﬁz uma modiﬁcação nesta emenda, que veio
da Câmara, para o imposto do cigarro. Atualmente, o
imposto é cobrado assim: a empresa fabrica e o distribuidor é que recolhe o imposto, o IPI, nos três decênios do mês.
Segundo o Ministério da Fazenda, esse processo de recolher pelo distribuidor, pelo representante da
companhia, facilita mais a sonegação. Então, eles nos
pediram para a gente fazer uma modiﬁcação, que mantivesse o prazo, mas que ﬁzesse modiﬁcação. Ou seja,
que o imposto passasse a ser recolhido nas fábricas de
cigarro, para ﬁcar igual ao que acontece com a cerveja,
em que o Governo instalou aparelhos de contagem de
produtos, e a fábrica, pelo que produz. Então, com o
cigarro vai acontecer da mesma forma.
Está em discussão também um aumento de alíquota, um aumento da contribuição do cigarro, para
que a gente possa recolher mais dinheiro, porque o
Governo gasta muito com saúde em relação às doenças provocadas pelo fumo.
Foi acrescentado também, aqui no Senado, o
problema dos servidores do Serpro. Inclusive, o Supremo já tem uma decisão que diz que, quando a pessoa
pede a aposentadoria, acaba o vínculo empregatício. E
no Serpro, temos 2.906 servidores, em regime de CLT,
que prestam serviço lá. Então, a modiﬁcação é para
que eles, mesmo não tendo função gratiﬁcada, possam continuar prestando serviço no Serpro, e, quando
pedirem aposentadoria, quando chegar o período da
aposentadoria, não sejam obrigados a ser desligados
do seu trabalho.
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A Serpro está providenciando para fazer concurso,
para que esses funcionários sejam substituídos.
O meu relatório é esse, Sr. Presidente: pela aprovação da MP, com essas modiﬁcações.
Temos também algumas emendas, são 11, para
serem aprovadas na revisão.
O parecer é pela aprovação, com as emendas
aqui relacionadas.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº ,DE 2009
De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão nº 1, de 2009, proveniente da Medida Provisória nº 447, de 14 de novembro
de 2008, o qual altera a Medida Provisória
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, a Lei
nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, a
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
a Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005,
a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, e revoga dispositivos das Leis nºs 11.033, de
21 de dezembro de 2004, 11.488, de 15 de
junho de 2007, e 8.850, de 28 de janeiro de
1994, para alterar o prazo de pagamento
dos impostos e contribuições federais que
especiﬁca.
Relator-Revisor: Senador Augusto Botelho
I – Relatório
Com base no art. 7º da Resolução nº 1, de 2002,
do Congresso Nacional (CN), é submetido à apreciação
do Plenário desta Casa o Projeto de Lei de Conversão
(PLV) nº 1, de 2009, acima ementado, proveniente da
Medida Provisória (MPV) nº 447, de 14 de novembro
de 2008.
O PLV nº 1, de 2009, compõe-se de nove artigos
que versam sobre duas matérias, a saber:
a) ampliação de prazos de pagamento
de impostos e contribuições federais (arts.
1º a 7º);
b) restabelecimento da redução da base
de cálculo da contribuição do empregador rural
pessoa física (antigo Funrural) quando da venda de produtos animais e vegetais destinados
ao plantio ou a servir de matriz ou cobaia (art.
6º, primeira parte).
Em pormenor, os arts. 1º a 3º ampliam o prazo
de pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
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Social (COFINS) para até o 25º (vigésimo quinto) dia
do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores. Na hipótese de recair em dia não útil, o prazo
será recuado para o primeiro dia útil que o anteceder.
Os dispositivos alterados (art. 18 da MPV nº 2.158-35,
de 2001; art. 10 da Lei nº 10.637, de 2002; e o art. 11
da Lei nº 10.833, de 2003) dispunham que as contribuições deveriam ser pagas até o último dia útil do
segundo decêndio subsequente ao mês de ocorrência
dos fatos geradores.
O art. 4º amplia o prazo de pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aplicável aos
produtos em geral (aqueles que não têm prazos especíﬁcos) para até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês
subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores. Na
hipótese de recair em dia não útil, o prazo será recuado
para o primeiro dia útil que o anteceder. O prazo anterior era até o último dia útil da quinzena subsequente
ao mês de ocorrência dos fatos geradores, na redação
dada ao art. 52, I, c, da Lei nº 8.383, de 1991, pela Lei
nº 11.774, de 17 de setembro de 2008.
O art. 5º amplia o prazo de pagamento do Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobretudo
sobre os rendimentos do trabalho para até o último dia
útil do segundo decêndio do mês subsequente ao mês
da ocorrência dos fatos geradores (art. 70, I, d, da Lei
nº 11.196, de 2005).
Os arts. 6º e 7º ampliam o prazo de pagamento
das contribuições previdenciárias cujo recolhimento
está a cargo da empresa para até o 20º (vigésimo)
dia do mês subseqüente ao da competência, ou até o
dia útil imediatamente anterior, se aquele dia não for
útil. O prazo anterior era até o 10º (décimo) dia do mês
subseqüente ao da competência.
A parte do art. 6º que insere § 12 ao art. 25 da
Lei nº 8.212, de 1991, foi acrescida pela Câmara dos
Deputados. O dispositivo torna a excluir da base de
cálculo da contribuição devida pelo empregador rural
pessoa física (em substituição à contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de salários)
e pelo segurado especial, tanto a produção rural destinada ao plantio e reﬂorestamento, quando vendida
por pessoa ou entidade que, registrada no Ministério
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, dedique-se ao comércio de sementes e mudas no
País, quanto o produto animal destinado à reprodução
ou à criação pecuária ou granjeira e a sua utilização
como cobaias para ﬁns de pesquisas cientíﬁcas, quando vendido pelo próprio produtor ou por quem a utilize
diretamente com essas ﬁnalidades. Essa redução de
base de cálculo era antes prevista no § 4º do mesmo
art. 25 e foi revogada pelo inciso I do art. 12 da Lei nº
11.718, de 20 de junho de 2008.
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O art. 8º determina que a lei que resultar do PLV
entrará em vigor na data de sua publicação, mas seus
efeitos retroagirão aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de novembro de 2008.
O art. 9º revoga os dispositivos que conﬂitavam
com as disposições introduzidas pelo PLV. A Câmara
dos Deputados acresceu-lhe o inciso IV, que revoga o
§ 1º do art. 1º da Lei nº 8.850, de 1994, com o propósito de ampliar o período de apuração do IPI incidente
sobre os cigarros.
II – Análise
II. I – Constitucionalidade, Adequação Orçamentária e Financeira, Técnica Legislativa da MPV e
do PLV
Quanto à constitucionalidade da MPV nº 447, de
2008, e do PLV nº 1, de 2009, frisamos que a União é
competente para legislar sobre IPI, Imposto de Renda
e contribuições sociais, consoante os arts. 24, I; 48,
I; 149; 153, III e IV; 195 e 239 da Constituição Federal (CF).
As matérias veiculadas nas proposições não estão no rol das competências exclusivas do Congresso
Nacional ou de qualquer de suas Casas, expresso nos
arts. 49, 51 e 52 da CF.
O art. 8º da Resolução CN nº 1, de 2002, estabelece que o Plenário de cada uma das Casas decidirá
preliminarmente quanto à relevância e à urgência da
medida provisória, e também quanto à sua adequação
ﬁnanceira e orçamentária.
A MPV nº 447, de 2008, é relevante e urgente,
porque proporciona alívio imediato ao ﬂuxo de caixa
das empresas afetadas pelos desdobramentos da
presente crise mundial. Com efeito, o recolhimento
dos impostos e contribuições federais em data mais
tardia permite às empresas girarem os recursos em
caixa. Se o caixa estiver vazio, ﬁcam desobrigadas de
tomar empréstimos a taxa de juros elevada até aquela
data mais tardia.
Ainda em relação à admissibilidade, importa registrar que as matérias contidas na MPV não estão
entre aquelas cuja veiculação por medida provisória
é vedada pelo § 1º do art. 62 da CF.
A dilação de prazos de recolhimento de impostos
e contribuições federais não acarreta perda de receitas para a União. Já o restabelecimento da redução da
base de cálculo da contribuição do produtor rural importa renúncia de receitas. Nesse caso, o art. 93 da Lei
nº 11.768, de 14 de agosto de 2008 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2009 – LDO), limita em até cinco
anos a extensão do favor ﬁscal, atendidas as condições
do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).
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O referido artigo da LRF estabelece que a concessão ou ampliação de incentivo ou beneﬁcio de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deve estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentárioﬁnanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, e deve também cumprir ao
menos uma das exigências por ela postas.
O impacto ﬁnanceiro do restabelecimento do favor ﬁscal está avaliado em cerca de dez milhões de
reais ao ano. É valor tão pequeno que, a nosso ver,
dispensa a adoção das medidas de compensação preconizadas pela LRF. Quanto ao prazo máximo de cinco anos determinado pela LDO, há que se considerar
que o favor ﬁscal existia desde dezembro de 1992 e
foi revogado pelo inciso I do art. 12 da Lei nº 11.718,
de 2008, introduzido sem maiores discussões no PLV
proveniente da Medida Provisória nº 410, de 28 de
dezembro de 2007, que versava sobre trabalho rural
e ﬁnanciamento agrícola. Em nosso entendimento,
apenas damos continuidade a um favor ﬁscal recémextinto em 31 de dezembro de 2008 que, não fosse
o atropelo que caracteriza a tramitação das medidas
provisórias, nunca teria sido revogado.
Relativamente à técnica legislativa, é necessária
correção no novel § 12 do art. 25 da Lei nº 8.212, de
1991, na forma proposta pelo art. 6º do PLV. Deve-se
atualizar o nome da pasta ali referida para “Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”, o que
será feito por meio de emenda de redação apresentada ao ﬁnal. Outra emenda de redação fará constar
da ementa do PLV o restabelecimento dessa redução
de base de cálculo.
O art. 8º do PLV nº 1, de 2009, determina a aplicação dos prazos ampliados para os fatos geradores
ocorridos a partir de 1º de novembro de 2008. Essa
aplicação foi antecipada para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de outubro de 2008 pelo art. 62 da
Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008.
Para tornar mais clara e enxuta a legislação, alteramos, por meio de emenda, o termo inicial de produção
de efeitos dos arts. 1º a 7º do PLV para 1º de outubro
de 2008.
Portanto, consideramos a MPV e o PLV adequados, em termos orçamentários e ﬁnanceiros.
II. 2 – Mérito
Ampliação de Prazos de Pagamento de Impostos
e Contribuições Federais
O PLV nº 1, de 2009, retoma a ampliação de
prazos de pagamentos de impostos e contribuições
federais iniciada pela Lei nº 11.196, de 2005 (“Lei do
Bem”, arts. 70 a 75), e continuada pela Lei nº 11.488,
de 2007 (arts. 7º a 12). Seu objetivo é aliviar o ﬂuxo de
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caixa das empresas, desobrigando-as de tomar empréstimos para manter o capital de giro, agora que o
crédito encareceu em razão da crise ﬁnanceira internacional de liquidez. Estimativas feitas pelo Ministério
da Fazenda revelam que os novos prazos permitirão
às empresas girarem R$21 bilhões no caixa antes do
pagamento dos tributos.
O prazo de pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Coﬁns é ampliado do dia 20 para o
dia 25 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos
geradores (arts. 1º a 3º do PLV). A dilação do prazo
de pagamento de PIS/Pasep e Coﬁns não alcança as
instituições ﬁnanceiras, as empresas de seguros e as
entidades de previdência privada. Essas entidades
permaneceram no regime cumulativo dessas contribuições por força do inciso I do art. 10 da Lei nº 10.833,
de 2003. Para elas, o novo termo será o dia 20 do mês
subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores,
prazo equivalente ao anterior segundo decêndio.
O art. 5º do PLV nº 1, de 2009, amplia o prazo de
pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos do trabalho, os aluguéis e
royalties pagos a pessoas físicas e outros rendimentos
de menor destaque. Não alcança outros rendimentos
de capital, rendimentos de residentes e domiciliados
no exterior ou prêmios.
O prazo anterior ia até o último dia útil do primeiro
decêndio do mês subseqüente ao mês de ocorrência
dos fatos geradores. Agora, estender-se-á até o último
dia útil do segundo decêndio do mês subseqüente ao
mês de ocorrência dos fatos geradores.
Dessa maneira, amplia-se em dez dias o prazo de
recolhimento do IRRF incidente, por exemplo, sobre a
folha de salários e pagamentos efetuados a prestadores de serviço pelas pessoas jurídicas. Mais uma vez,
o propósito é aliviar o ﬂuxo de caixa das empresas.
Também são dilatados os prazos de algumas das
contribuições previdenciárias previstas na Lei nº 8.212,
de 1991 (Lei de Custeio da Seguridade Social). O art.
30, I, b, dessa Lei de Custeio, com a redação dada
pelo art. 9º da citada Lei nº 11.488, de 2007, determina
que o recolhimento das contribuições previdenciárias
retidas de seus empregados se faça até o dia 10 do
mês seguinte ao da competência. O art. 6º do PLV nº 1,
de 2009, estende-o para até o dia 20 do mês seguinte
ao da competência. O mesmo tanto de ampliação de
prazo alcança o recolhimento na fonte pela empresa
ou cooperativa das contribuições do produtor rural pessoa física que incidem sobre a venda de sua produção
(art. 30, III) e o recolhimento da contribuição retida pela
pessoa jurídica contratante de serviços executados por
empresa cedente de mão-de-obra (art. 31).
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Se no dia 20 não houver expediente bancário, o
prazo ﬁcará antecipado para o primeiro dia útil que o
anteceder, à exceção do pagamento da contribuição
previdenciária dos segurados “contribuinte individual”
e “facultativo” (art. 30, II) e a do empregador doméstico
(art. 30, V), ambas cujo prazo – dia 15 do mês seguinte
ao da competência – não foi alterado pelo PLV, caso
em que ele ﬁcará postergado para o dia útil imediatamente posterior.
O art. 7º do PLV nº 1, de 2009, também dilata
o prazo de pagamento de contribuição previdenciária, mas daquela retida pela empresa relativamente
a contribuinte individual a seu serviço. A dilação é a
mesma (do dia 10 para o dia 20 do mês seguinte ao
da competência), mas o dispositivo alterado é o art.
4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003. Também é
ampliado do dia 15 para o dia 20 do mês seguinte ao
da competência o prazo de pagamento da contribuição previdenciária dos associados como contribuinte
individual retida pela cooperativa de trabalho
Dessa forma, amplia-se em dez dias o prazo de
pagamento de contribuições previdenciárias a cargo da
pessoa jurídica na qualidade de sujeito passivo (folha
de salários e prestadores de serviço) ou responsável
(retenções na fonte que efetua). Como sempre, o propósito é aliviar o ﬂuxo de caixa das empresas.
Restabelecimento da Redução da Base de Cálculo da Contribuição do Empregador Rural Pessoa
Física
A parte do art. 6º do PLV que restabelece a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária
devida pelo empregador rural pessoa física e pelo segurado especial quando da venda de produtos animais
e vegetais destinados ao plantio ou a servir de matriz
ou cobaia retomará favor ﬁscal revogado pelo inciso I
do art. 12 da Lei nº 11.718, de 2008, sem oportunidade
de uma adequada análise por parte dos parlamentares. Esse benefício tornará a contribuir sobremaneira
para a alta qualidade do plantel e das sementes produzidos no País.
Tributação do Cigarro
A Câmara dos Deputados decidiu estender a dilação de prazo ao IPI incidente sobre cigarros. Para
tanto, acresceu inciso IV ao art. 9º do PLV, para revogar
o § 1º do art. 1º da Lei nº 8.850, de 1994. Revogado
esse dispositivo, o período de apuração do IPI incidente sobre cigarros passará a ser mensal, que é a regra
geral, em vez de decendial, como é hoje.
Faltou iniciativa, contudo, de harmonizar o novo
período de apuração mensal com o disposto na alínea
a do inciso I do art. 52 da Lei nº 8.383, de 1991. É o
que ora fazemos, por meio de emenda ao art. 4º do
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PLV, que ﬁxará o prazo de recolhimento até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente ao de ocorrência dos
fatos geradores. Se o dia 10 não for útil, o prazo ﬁcará
antecipado para o primeiro dia útil que o anteceder.
Dessa maneira, amplia-se em 27 dias o prazo de recolhimento do IPI incidente sobre cigarros.
Em contrapartida, afastamos, por meio de emenda, a possibilidade de o fabricante de cigarros, exceto
os feitos à mão, ampliar artiﬁcialmente o prazo de pagamento do IPI mediante a remessa do produto, com
suspensão do imposto, a ﬁlial comercial, equiparada a
industrial (art. 42, X, c/c art. 9º, III, ambos do Regulamento do IPI – Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de
2002). A emenda estabelece que não se aplicam, para
efeito da incidência do IPI sobre cigarros, as regras de
equiparação a estabelecimento industrial constantes
da legislação do IPI. A medida tem por objetivo concentrar a incidência nos estabelecimentos industriais
fabricantes de cigarros.
Esses estabelecimentos industriais fabricantes
de cigarros, exceto os feitos à mão, foram obrigados
a instalar equipamentos contadores de produção (Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros – SCORPIOS) mediante ressarcimento à Casa
da Moeda do Brasil (arts. 27 a 29 da Lei nº 11.488,
de 2007, e Instrução Normativa RFB nº 769, de 21
de agosto de 2007). Atualmente, os valores pagos à
Casa da Moeda pela execução dos procedimentos de
integração, instalação e manutenção de equipamentos
contadores de produção podem ser deduzidos do valor
devido pelo fornecimento de selos de controle (§ 4º do
art. 28 da citada lei).
Ocorre que, nas exportações de cigarros destinadas a países fora da América do Sul e da América
Central, a utilização do selo de controle pode ser dispensada para atender às exigências do mercado estrangeiro importador (art. 4º da Instrução Normativa
SRF nº 498, de 24 de janeiro de 2005). Se menor o
fornecimento de selos, tanto menor será a possibilidade de dedução dos valores pagos à conta do Sistema
Scorpios. Para eliminar essa distorção causada pela
destinação do cigarro (mercado interno ou exportação), propomos, por meio de emenda, que eventual
saldo remanescente dos valores pagos à Casa da Moeda à conta do Sistema Scorpios possa ser deduzido
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Coﬁns. Essa
redução de base de cálculo tem impacto diminuto na
arrecadação dessas contribuições. Dedução similar já
é prevista no art. 60 da Lei nº 11.196, de 2005.
Propomos que todas as alterações à tributação
do cigarro produzam efeitos a partir do primeiro dia
mês subseqüente ao da publicação da lei que resultar do PLV.
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Efeitos da Aposentadoria na Cessão de Empregados do Serpro ao Ministério da Fazenda
A Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, no
parágrafo único de seu art. 323, permitiu que os servidores do Serviço Federal de Processamento de
Dados (SERPRO), em exercício no Ministério da Fazenda em 12 de fevereiro de 2004, ali permanecessem independentemente da ocupação de cargos em
comissão. Estabeleceu, contudo, que essa regra não
vale para os empregados que posteriormente tenham
sido devolvidos ao Serpro, tenham tido seu contrato
de trabalho rescindido ou extinto ou então tenham se
aposentado.
Ao equiparar os efeitos da aposentadoria aos da
extinção ou rescisão do contrato de trabalho, o parágrafo único do art. 323 afrontou decisão do Supremo
Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.721–DF, segundo a qual a mera concessão
da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem
por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o
seu vínculo de emprego. Para extirpar essa inconstitucionalidade, apresentamos emenda que suprime a
expressão “ou aposentadoria” da redação do parágrafo
único do art. 323 da Lei nº 11.907, de 2009.
III – Voto
Ante o exposto, somos pela admissibilidade da
Medida Provisória nº 447, de 2008, e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 1, de
2009, dela proveniente, com as seguintes emendas:
EMENDA Nº68 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, ao ﬁnal da ementa do Projeto, o seguinte texto: “reduzir a base de cálculo da contribuição do
produtor rural na venda dos produtos que especiﬁca,
efetuar ajustes na tributação do cigarro e dar outras
providências.”.
EMENDA Nº 69 – RELATOR -REVISOR
Dê-se ao art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, nos termos do que dispõe o art. 4º
do Projeto, a seguinte redação:
“Art.52. .................................................
I – .........................................................
a) no caso dos produtos classiﬁcados no
código 2402.20.00, da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM), até o 10º (décimo) dia do
mês subsequente ao mês de ocorrência dos
fatos geradores, observado o disposto no §
4º deste artigo;
..............................................................
c) no caso dos demais produtos, até o
25º (vigésimo quinto) dia do mês subsequen-
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te ao mês de ocorrência dos fatos geradores,
pelas demais pessoas jurídicas, observado o
disposto no § 4º deste artigo;
..............................................................
§ 4º Se o dia do vencimento de que tratam as alíneas a e c do inciso I do caput deste
artigo não for dia útil, considerar-se-á antecipado o prazo para o 1º (primeiro) dia útil que
o anteceder. (NR)”
EMENDA Nº 70 – RELATOR-REVISOR
Substitua-se, na redação do § 12 do art. 25 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do art.
6º do Projeto, a expressão “Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária” pela expressão “Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”.
EMENDA Nº 71 – RELATOR-REVISOR
Acrescente-se ao Projeto o seguinte dispositivo,
renumerando-se o atual art. 8º para art. 11:
“Art. 8º O art. 28 da Lei nº 11.488, de 15
de junho de 2007, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 5º:
‘Art. 28. .................................................
..............................................................
§ 5º Na hipótese de existência de saldo
após a dedução de que trata o § 4º, os valores remanescentes do ressarcimento de que
trata o § 3º deste artigo poderão ser deduzidos da Contribuição para o PIS/Pasep ou da
Coﬁns, devidas em cada período de apuração. (NR)’”
EMENDA Nº 72 – RELATOR-REVISOR
Acrescente-se ao Projeto o seguinte dispositivo,
renumerando-se o atual art. 9º para art. 12:
“Art. 9º Para ﬁns de incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os
cigarros classiﬁcados no código 2402.20.00 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
de fabricação nacional ou importados, excetuados os classiﬁcados no Ex 1, não se
aplicam, relativamente aos estabelecimentos
comerciais atacadistas e varejistas, as regras
de equiparação a industrial constantes da legislação do imposto.
Parágrafo único. Relativamente aos produtos saídos do estabelecimento industrial com
suspensão do IPI até a data de produção de
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efeitos deste artigo, não se aplica o disposto
no caput.”
EMENDA Nº 73 – RELATOR-REVISOR
Acrescente-se ao Projeto o art. 10 com a seguinte
redação e inclua-se, na ementa, referência à alteração
da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009:
“Art. 10. O parágrafo único do art. 323 da
Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passa
a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 323. ...............................................
Parágrafo único. Os empregados do Serpro em exercício no Ministério da Fazenda em
12 de fevereiro de 2004 poderão, no interesse
da Administração, permanecer à disposição
daquele Ministério, com ônus para o cessionário, independentemente da ocupação de cargos em comissão, no exercício de atividades
compatíveis com as atribuições dos respectivos
empregos, salvo devolução do empregado à
entidade de origem, rescisão ou extinção do
contrato de trabalho. (NR)’”
EMENDA Nº 74 – RELATOR-REVISOR
Dê-se ao art. 8º do Projeto, renumerado para art.
11, a seguinte redação:
“Art. 11. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos:
I – a partir de 1º de outubro de 2008, em
relação aos arts. 1º a 7º, exceto a parte do art.
4º que dá nova redação à alínea a do inciso
I do art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
II – a partir do 1º (primeiro) dia do mês
subsequente ao de sua publicação, em relação
aos arts. 8º, 9º, e à parte do art. 4º que dá nova
redação à alínea a do inciso I do art. 52 da Lei
nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
III – a partir da data de publicação desta
lei, em relação aos demais dispositivos.”
EMENDA Nº 75 – RELATOR-REVISOR
Dê-se ao art. 9º do Projeto, renumerado para art.
12, a seguinte redação:
“Art. 12. Ficam revogados:
I – a partir do 1º (primeiro) dia do mês
subsequente ao da publicação desta Lei, o §
1º do art. 1º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro
de 1994;
II – a partir da data de publicação desta lei:
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a) os itens 1 e 2 da alínea c do inciso I
do art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
b) o art. 10 da Lei nº 11.033, de 21 de
dezembro de 2004; e
c) os arts. 7º, 9º, 10, 11 e 12 da Lei nº
11.488, de 15 de junho de 2007.”
Sala das Sessões, 24 de março de 2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer do procurador é favorável à matéria e às
emendas a ela apresentadas.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente, acompanhando o Relator, o Senador Augusto
Botelho.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos, primeiro, votar os pressupostos constitucionais da medida.
Para encaminhar, tem a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço que me inscreva para encaminhar
no mérito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª está inscrito para encaminhar no mérito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez esta
Casa aqui se reúne para discutir e votar uma medida
provisória. Eu tenho aqui mostrado claramente que
sou contrário a essa forma de o Executivo legislar.
Essa medida provisória, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está modiﬁcando uma outra medida provisória e
modiﬁcando nove leis. Para quê? Para alterar o prazo
de pagamento dos impostos e contribuições federais
que especiﬁca. E aí é um bolão de alterações. Necessárias? Sim, são necessárias, algumas delas ou quase
todas necessárias.
Por que o Governo Federal não se mirou no
exemplo do Presidente Obama, que, no meio de uma
crise violentíssima lá nos Estados Unidos, usa o mecanismo normal de encaminhar projetos de lei para o
Congresso, discute com o Congresso o acerto dessas
medidas? Por que o Presidente não mandou uma lei
em regime de urgência urgentíssima, já que ele achava
que, em função da crise, era necessária a aprovação
dessa medida?
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Portanto, quanto aos pressupostos, de novo, eu
não vejo que exista essa relevância e urgência de se
apresentar medida provisória, porque outro mecanismo legislativo era possível.
Quanto ao mérito, eu me reservo, no momento
oportuno, de votar de acordo com o que analisei já,
se é que pude analisar, se é que alguém aqui pôde
analisar tantas alterações de uma medida provisória e
de nove leis numa medida provisória só. Eu continuo
conclamando o Congresso a acabar com essa farra
das medidas provisórias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Em votação a parte relativa aos pressupostos de urgência e constitucionalidade.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Vamos, agora, discutir o mérito da questão.
Está inscrito o Senador Arthur Virgílio.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio para
discutir.
Encerrada a discussão, estamos entrando na
votação do mérito.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 447, relatada pelo digno Senador por Roraima
Augusto Botelho, altera os prazos para recolhimento
de impostos e contribuições federais, com o propósito
de dar mais folga de caixa às empresas em função da
crise ﬁnanceira internacional.
As datas de pagamentos dos impostos e contribuições federais variam do 10º ao 20º dia do mês seguinte ao do fato gerador. A MP praticamente uniﬁca
todas as datas em duas: 20º e 25º dia do mês seguinte
ao do fato gerador.
O maior período de prorrogação é para a contribuição social da Previdência devida pelo contribuinte
individual, que deve ser descontada e recolhida pela
empresa na qual trabalha. O prazo passa do 2º dia para
o 20º dia do mês seguinte ao da competência.
As cooperativas de trabalho passam a recolher a
contribuição dos associados no 20º dia. Antes da MP,
isso acontecia no 15º dia.
Em vez de ser paga no 10º dia, a contribuição
para a Previdência deverá ser paga no 20º dia nos seguintes casos: primeiro, contribuição incidente sobre
a prestação de serviços por cooperativa de trabalho;
segundo, contribuição do empregador rural pessoa física e, terceiro, contribuição incidente sobre contrato
de cessão de mão-de-obra ou trabalho temporário.
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O objetivo da medida é fazer com que as empresas retenham durante mais tempo em caixa o dinheiro
destinado ao pagamento desses tributos.
Estimativas iniciais do Ministério da Fazenda indicam que os novos prazos de pagamento previstos na
MP devem permitir às empresas girar cerca de R$21
bilhões no caixa antes de recolher os tributos.
Os Deputados incluíram emendas a essa MP
isentando da contribuição social para o Fundo de Apoio
ao Trabalhador Rural (Funrural) a receita obtida com
sementes, mudas, sêmen, embriões e animais usados como cobaias em pesquisas, na parte que trata
da contribuição previdenciária do empregador rural
pessoa física.
Por essa lei, é cobrada alíquota de 2% da receita
bruta proveniente da comercialização da produção, bem
como 0,1% sobre essa mesma receita para ﬁnanciar o
pagamento de prestações por acidente de trabalho.
Também ﬁca fora da incidência dessas alíquotas
a criação pecuária e de granja e a utilização dos animais como cobaias em pesquisas cientíﬁcas, quando o
produto for vendido pelo próprio produtor ou por quem
utilizá-lo diretamente com essa ﬁnalidade.
No caso de produto vegetal, o PLV especiﬁca que
estão beneﬁciadas pessoas ou entidades registradas
no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Pecuária que se dediquem ao comércio de sementes
e mudas no País.
Outra emenda aprovada foi a que determina o
recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) da indústria do fumo no terceiro dia útil
do mês seguinte ao da apuração. Atualmente, esse
imposto tem de ser pago a cada dez dias dentro de
um mesmo mês.
A medida constitui instrumento importante para
contornar os efeitos da crise ﬁnanceira mundial, que
tem provocado restrição de crédito e impacto no capital
de giro das empresas brasileiras. A solução adotada
possibilita a manutenção do nível de atividade econômica e de investimentos privados, além da geração de
emprego e renda.
Sr. Presidente, creio que houve um engano, são
dez minutos! Quero apenas dizer que a disposição
da minha Bancada é esta: qualquer medida, por mais
tímida que seja – e esta é uma boa medida, embora
não sistêmica, embora não deﬁnitiva –, que vise minorar os efeitos da crise econômica brasileira, sim, e
internacional também, sobre o Brasil, a Bancada do
PSDB votará a favor, como votará a favor desta medida provisória.
Entendemos, porém, que falta ao Governo se
achar nesta crise. Falta ao Governo adotar atitudes veementes. Começariam, a meu ver, essas atitudes por
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um ajuste ﬁscal parecido com o que ele fez no primeiro
mandato do Presidente Lula. Algo elogiável!
Não se pode imaginar solução deﬁnitiva para o
Brasil se se gasta, em termos de gastos correntes, à
custa do investimento público, que está hoje em ridículo 1% do Produto Interno Bruto do País; não se pode
imaginar que há saída para o Brasil com as despesas
correntes crescendo 4%, 5% reais por ano acima de
qualquer que seja o crescimento do PIB; ou seja, desconta a inﬂação, as despesas correntes sobem, crescem mais 4%, 5% reais do que o Produto Interno Bruto.
Isso não dá certo na vida particular de ninguém, isso
não dá certo na vida de um país, obviamente.
Então, Srªs e Srs. Senadores, nós aqui estamos
reclamando mais atitude do Governo. O Presidente
cometeu um equívoco grave quando ele se referiu à
tal “marolinha” – isso lhe tem saído caro –, e cometeu
um equívoco outra vez ontem ao falar da gripe que
divide os brasileiros em dois tipos: os cabras ﬁnos e
os cabras machos.
Essa crise, Sr. Presidente, vai atingir cabra ﬁno
e vai atingir cabra macho, vai atingir os dois tipos de
cabra, porque esta crise, Sr. Presidente, ela tem raízes
brasileiras também e ela tem raízes internacionais. Não
tem tempo para acabar. Eu prevejo que ela entrará,
com efeitos talvez minorados, por pelo menos um ano
ou dois anos do próximo Presidente da República. E,
quando voltar a liquidez, quando voltar a normalidade,
não será a normalidade anormal daquela exuberância
toda que nós vimos nos cinco primeiros anos do Governo do Presidente Lula. É preciso mais força, mais
vigor, e o Governo partir de algo primário: a compreensão de que não é hora de empurrar a crise para o
colo de ninguém; é hora de assumir a sua responsabilidade como estadista.
Winston Churchill perdeu a disputa no seu condado para deputado logo após ter salvo a Inglaterra
da tirania nazista; ou seja, não tinha nenhuma importância aquele mandato de deputado federal dele
posterior à guerra. Estou falando do imortal Winston
Churchill, e não de um deputado qualquer que o derrotou por acaso.
É hora do estadista, é hora de sacriﬁcar a popularidade, se for o caso, é hora de dialogar com a nação.
Não é hora de empurrar para o colo de quem quer que
seja a responsabilidade sobre a crise, porque crise tira
a popularidade mesmo, e, não adianta, então, perderse a popularidade, perdendo-se junto com ela a legitimidade. Legitimidade é algo que não se deve perder,
porque não se recupera; popularidade quem sabe se
recupere. Mas o fato é: mais importante que tudo – e
nem o Presidente e nenhum de nós deve ser candidato
a miss simpatia de concurso nenhum – é que temos de
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fazer o que se precisa: tomar as medidas todas justas,
para adequarmos o Brasil a esses tempos duros e exigentes. Mas a disposição do PSDB é esta: a de que o
Governo é tímido, age pouco, atua pouco.
Agora, quando ele manda para cá qualquer medida que signiﬁque alguma forma de combater a crise
econômica, nós fazemos aqui com rapidez o que ﬁzemos, em muito pouco tempo, na medida provisória
anterior, que era boa também: a aprovação unânime,
a depender da Bancada do PSDB, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovarem o mérito do
Projeto de Lei de Conversão permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado, ressalvadas as emendas.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 447, de 2008)
Altera a Medida Provisória nº 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, a Lei nº 10.637, de
30 de dezembro de 2002, a Lei nº 10.833, de
29 de dezembro de 2003, a Lei nº 8.383, de
30 de dezembro de 1991, a Lei nº 11.196, de
21 de novembro de 2005, a Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, e a Lei nº 10.666, de 8
de maio de 2003, e revoga dispositivos das
Leis nºs 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
11.488, de 15 de junho de 2007, e 8.850, de
28 de janeiro de 1994, para alterar o prazo
de pagamento dos impostos e contribuições federais que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 18 da Medida Provisória nº 2.15835, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 18. O pagamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS deverá ser efetuado:
I – até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores, pelas pessoas jurídicas referidas no §
1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991; e
II – até o 25º (vigésimo quinto) dia do
mês subsequente ao mês de ocorrência
dos fatos geradores, pelas demais pessoas
jurídicas. Parágrafo único. Se o dia do venci-
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mento de que trata este artigo não for dia útil,
considerar-se-á antecipado o prazo para o primeiro dia útil que o anteceder.”(NR)
Art. 2º O art. 10 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. A contribuição de que trata o
art. 1º desta lei deverá ser paga até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês subsequente ao de
ocorrência do fato gerador.
Parágrafo único. Se o dia do vencimento
de que trata o caput deste artigo não for dia
útil, considerar-se-á antecipado o prazo para o
primeiro dia útil que o anteceder.”(NR)
Art. 3º O art. 11 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. A contribuição de que trata o
art. 1º desta Lei deverá ser paga até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês subsequente ao de
ocorrência do fato gerador.
Parágrafo único. Se o dia do vencimento
de que trata o caput deste artigo não for dia
útil, considerar-se-á antecipado o prazo para o
primeiro dia útil que o anteceder.”(NR)
Art. 4º O art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 52. ................................................
I – .........................................................
..............................................................
c) no caso dos demais produtos: até o
25º (vigésimo quinto) dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores,
pelas demais pessoas jurídicas, observado o
disposto no § 4º deste artigo;
..............................................................
§ 4º Se o dia do vencimento de que trata a alínea c do inciso I do caput deste artigo
não for dia útil, considerar-se-á antecipado o
prazo para o 1º (primeiro) dia útil que o anteceder.”(NR)
Art. 5º O art. 70 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 70. ................................................
I – .........................................................
..............................................................
d) até o último dia útil do 2º (segundo)
decêndio do mês subsequente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores, nos demais
casos;
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..................................................... “(NR)
Art. 6º Os arts. 25, 30 e 31 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 25. ................................................
..............................................................
§ 12. Não integra a base de cálculo dessa contribuição a produção rural destinada
ao plantio ou reﬂorestamento, nem o produto animal destinado a reprodução ou criação
pecuária ou granjeira e a sua utilização como
cobaias para ﬁns de pesquisas cientíﬁcas,
quando vendido pelo próprio produtor e por
quem a utilize diretamente com essas ﬁnalidades, e, no caso de produto vegetal, por pessoa
ou entidade que, registrada no Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, se dedique ao comércio de sementes
e mudas no País.”(NR)
“Art. 30. ................................................
I – .........................................................
..............................................................
b) recolher os valores arrecadados na
forma da alínea a deste inciso, a contribuição
a que se refere o inciso IV do art. 22 desta
lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da competência;
..............................................................
III – a empresa adquirente, consumidora
ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art.
25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física,
na forma estabelecida em regulamento;
..............................................................
§ 2º Se não houver expediente bancário
nas datas indicadas:
I – nos incisos II e V do caput deste artigo, o recolhimento deverá ser efetuado até o
dia útil imediatamente posterior; e
II – na alínea b do inciso .I e nos incisos
III, X e XIII do caput deste artigo, até o dia útil
imediatamente anterior.
.................................................... “ (NR)
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“Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota ﬁscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota ﬁscal ou fatura,
ou até o dia útil imediatamente anterior se não
houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no 5º do art. 33 desta lei.
..................................................... “(NR)
Art. 7º O art. 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de
2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a
seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês seguinte
ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia.
§ 1º As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus associados como contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia 20 (vinte)
do mês subsequente ao de competência a
que se referir, ou até o dia útil imediatamente
anterior se não houver expediente bancário
naquele dia.
..................................................... “(NR)
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de novembro de 2008.
Art. 9º Ficam revogados:
I – os itens 1 e 2 da alínea c do inciso I do art. 52
da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
II – o art. 10 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004;
III – os arts. 7º, 9º, 10, 11 e 12 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007; e
IV – o 1º do art. 1º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Temos oito emendas com parecer favorável.
Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que aprovarem...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, para encaminhar, rapidamente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para encaminhar a votação relativa às emendas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
acho que a MP é meritória. Em tempo de crise dilatar
o prazo de recolhimento de PIS, PASEP e Imposto de
Renda é positivo, ajuda. Uma outra modiﬁcação feita
na sistemática de recolhimento do Imposto de Renda
da indústria dos cigarros, em vez de ir ao destino, ir à
origem, à fábrica é um fato que dá organização à cobrança de impostos.
Faço uma restrição apenas a incluir nessa MP,
um “contrabando”, que é o velho hábito desse Governo, que é a colocação dos funcionários do Serpro,
que poderiam continuar trabalhando no Ministério da
Fazenda.
Como não queremos criar diﬁculdade ao todo,
vamos votar a favor. Nós votamos “sim” a esta MP.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O DEM vota “sim”.
Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria está aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, o parecer da Comissão Diretora...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– ... oferecendo a redação ﬁnal da matéria, que será
lida pelo Sr. 1º Secretário.
Um minuto. V. Exª...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permite-me?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Apenas para
registrar a presença do nosso colega e ex-Senador
José Eduardo Dutra, Presidente da Petrobras BR Distribuidora, que hoje acompanhou tão bem a excelente
exposição do Presidente da Petrobras, José Sérgio
Gabrielli, na Comissão de Assuntos Econômicos e
de Infraestrutura, onde também deu excelente contribuição sobre a evolução e a história da Petrobras
e sua contribuição para o desenvolvimento brasileiro,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
A Mesa se associa à manifestação de V. Exª em dobro,
uma vez que o Senador Eduardo Dutra foi um grande
Senador que por aqui passou e que deixou um grande
nome nesta Casa. Muito obrigado.
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Vamos terminar a leitura da redação ﬁnal da
matéria que acaba de ser votada. Em seguida, vamos votar um projeto da maior importância para a
sociedade brasileira, que é o projeto do sequestro
relâmpago – as punições que se estão votando aqui
redobradamente.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – É para ler?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sim.
É lida a seguinte:
PARECER Nº 78, DE 2009
(Comissão Diretora)
Redação ﬁnal das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2009
(Medida Provisória nº 447, de 2008).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2009 (Medida Provisória nº 447, de 2008),
que altera a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
a Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a Lei nº
11.196, de 21 de novembro de 2005, a Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, e a Lei nº 10.666, de 8 de maio
de 2003, e revoga dispositivos das Leis nºs 11.033, de
21 de dezembro de 2004, 11.488, de 15 de junho de
2007, e 8.850, de 28 de janeiro de 1994, para alterar
o prazo de pagamento dos impostos e contribuições
federais que especiﬁca.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de março
de 2009.
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ANEXO AO PARECER Nº 78, DE 2009
Redação ﬁnal das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2009
(Medida Provisória nº 447, de 2008).
Altera a Medida Provisória nº 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, a Lei nº 10.637, de
30 de dezembro de 2002, a Lei nº 10.833, de
29 de dezembro de 2003, a Lei nº 8.383, de
30 de dezembro de 1991, a Lei nº 11.196, de
21 de novembro de 2005, a Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, e a Lei nº 10.666, de 8
de maio de 2003, e revoga dispositivos das
Leis nºs 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
11.488, de 15 de junho de 2007, e 8.850, de
28 de janeiro de 1994, para alterar o prazo
de pagamento dos impostos e contribuições federais que especiﬁca.
EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 68– Relator-revisor)
Inclua-se, ao ﬁnal da ementa do Projeto, o seguinte texto: “reduzir a base de cálculo da contribuição do
produtor rural na venda dos produtos que especiﬁca,
efetuar ajustes na tributação do cigarro e dá outras
providências.”
EMENDA Nº 2
(Corresponde à Emenda nº 69 – Relator-revisor)
Dê-se ao art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, nos termos do que dispõe o art. 4º
do Projeto, a seguinte redação:
“Art. 52. ................................................
I – .........................................................
a) no caso dos produtos classiﬁcados
no código 2402.20.00, da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), até o décimo dia do
mês subsequente ao mês de ocorrência dos
fatos geradores, observado o disposto no §
4º deste artigo;
..............................................................
c) no caso dos demais produtos, até o
25º dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores, pelas demais pessoas jurídicas, observado o disposto no § 4º
deste artigo;
..............................................................
§ 4º Se o dia do vencimento de que tratam as alíneas a e c do inciso I do caput deste
artigo não for dia útil, considerar-se-á antecipado o prazo para o primeiro dia útil que o
anteceder.” (NR)
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EMENDA Nº 3
(Corresponde à Emenda nº 70 – Relator-revisor)
Substitua-se, na redação do § 12 do art. 25 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do art.
6º do Projeto, a expressão “Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária” pela expressão “Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”.
EMENDA Nº 4
(Corresponde à Emenda nº 71 – Relator-revisor)
Acrescente-se ao Projeto o seguinte dispositivo,
renumerando-se o atual art. 8º para art. 11:
“Art. 8. O art. 28 da Lei nº 11.488, de 15
de junho de 2007, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 5º:
‘Art. 28. .................................................
..............................................................
§ 5º Na hipótese de existência de saldo
após a dedução de que trata o § 4º, os valores remanescentes do ressarcimento de que
trata o § 3º deste artigo poderão ser deduzidos da Contribuição para o PIS/Pasep ou da
Coﬁns, devidas em cada período de apuração.’ (NR)”
EMENDA Nº 5
(Corresponde à Emenda nº 72 – Relator-revisor)
Acrescente-se ao Projeto o seguinte dispositivo,
renumerando-se o atual art. 9º para art.12:
“Art. 9º Para ﬁns de incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os
cigarros classiﬁcados no código 2402.20.00 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
de fabricação nacional ou importados, excetuados os classiﬁcados no Ex 1, não se
aplicam, relativamente aos estabelecimentos
comerciais atacadistas e varejistas, as regras
de equiparação a industrial constantes da legislação do imposto.
Parágrafo único. Relativamente aos produtos saídos do estabelecimento industrial com
suspensão do IPI até a data de produção de
efeitos deste artigo, não se aplica o disposto
no caput.”
EMENDA Nº 6
(Corresponde à Emenda nº 73 – Relator-revisor)
Acrescente-se ao Projeto o art. 10 com a seguinte
redação e inclua-se, na ementa, referência à alteração
da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009:
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“Art. 10. O parágrafo único do art. 323 da
Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passa
a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 323. ...............................................
Parágrafo único. Os empregados do Serpro em exercício no Ministério da Fazenda em
12 de fevereiro de 2004 poderão, no interesse
da Administração, permanecer à disposição
daquele Ministério, com ônus para o cessionário, independentemente da ocupação de cargos em comissão, no exercício de atividades
compatíveis com as atribuições dos respectivos
empregos, salvo devolução do empregado à
entidade de origem, rescisão ou extinção do
contrato de trabalho.’ (NR)”
EMENDA Nº 7
(Corresponde à Emenda nº 74 – Relator-revisor)
Dê-se ao art. 8º do Projeto, renumerado para art.
11, a seguinte redação:
“Art. 11. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos:
I – a partir de 1º de outubro de 2008, em
relação aos arts. 1º a 7º, exceto a parte do art.
4º que dá nova redação à alínea a do inciso
I do art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
II – a partir do 1º dia do mês subsequente
ao de sua publicação, em relação aos arts. 8º,
9º e à parte do art. 4º que dá nova redação à
alínea a do inciso I o art. 52 da Lei nº 8.383,
de 30 de dezembro de 1991;
III – a partir da data de publicação desta
lei, em relação aos demais dispositivos.”
EMENDA Nº 8
(Corresponde à Emenda nº 75 – Relator-revisor)
Dê-se ao art. 9º do Projeto, renumerado para art.
12, a seguinte redação:
“Art. 12. Ficam revogados:
I – a partir do 1º dia do mês subsequente
ao da publicação desta lei, o § 1º do art. 1º da
Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994;
II – a partir da data de publicação desta lei:
a) itens 1 e 2 da alínea c do inciso I do
art. 52 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro
de 1991;
b) o art. 10 da Lei nº 11.033, de 21 de
dezembro de 2004; e
c) os arts. 7º, 9º, 10, 11 e 12 da Lei nº
11.488, de 15 de junho de 2007.”
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Não havendo nenhuma contestação à redação final da matéria, que acaba de ser lida, está
aprovada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador...
A matéria volta à Câmara dos Deputados, uma
vez que está emendada nesta Casa.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Romero
Jucá, que vai fazer uma retiﬁcação sobre uma medida provisória que votamos. Com a palavra, o Senador
Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Exatamente, Sr. Presidente. Gostaria de registrar à Casa e de pedir a votação
dessa retiﬁcação que já encaminhei à Mesa – o original encontra-se sobre a mesa –, que diz respeito à
Medida Provisória nº 445. São duas retiﬁcações: uma,
de expressão do parágrafo quarto, e outra, de uma
parcela do texto, que foi lida e colocada erroneamente
na Emenda nº 12.
Portanto, gostaria que essa retiﬁcação pudesse
ser aprovada no plenário, que pudesse ser feita a modiﬁcação na Medida Provisória nº 445, que será enviada
novamente à Câmara dos Deputados, Sr. Presidente.
É o seguinte o pedido de retiﬁcação:
QUESTÃO DE ORDEM REFERENTE À MP Nº 445
(Correção de erro em texto aprovado)
Senhor Presidente,
Na Sessão Deliberativa do dia 11 de março último, durante o processo de votação do Projeto de
Lei de Conversão nº 31, de 2008, à Medida Provisória nº 445, de 6 de novembro de 2008, que “dispõe sobre a dispensa de recolhimento de parte dos
dividendos e juros sobre capital próprio pela Caixa
Econômica Federal; altera a Lei nº 11.124, de 16 de
junho de 2005, e a Medida Provisória nº 2.185-35,
de 24 de agosto de 2001, e prorroga os prazos previstos nos artigos. 5º e 30 da Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003; e dá outras providências”, eu,
como relator-revisor da matéria, veriﬁquei a existência de equívoco que, nos termos do art. 325 e seus
incisos, não havendo objeção do Plenário, gostaria
que fosse corrigido.
O equívoco originou-se de erro gráfico na digitação de emenda que “altera os artigos 6º, 7º,
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15, 29, 30, 31, 33 e 34 da Lei nº 11.775, de 17
de setembro de 2008”, no que respeita à redação
proposta para o § 4º do art. 31, que omitiu a citação da expressão “...§ 4º....” ao fazer referência ao
inciso II, do artigo 9º-A da Lei nº 7.827, de 1989.
Assim, a correção que se propõe é no sentido de
adequar o texto.
Pela mesma razão, solicito igualmente a supressão da expressão “... para usinas, destilarias e cooperativas de produtores de álcool etílico combustível...”,
constante do artigo apresentado na emenda nº 30,
em meu relatório.
Senhor Presidente, as correções sugeridas não
implicam ou prejudicam, de nenhuma maneira, o sentido da proposta, posto que elas tão somente ajustam
o texto do Projeto de Lei de Conversão com a intenção
do legislador, conforme acordo entre todos os partidos
políticos que aprovaram a matéria na sessão deliberativa já mencionada.
Solicitamos, portanto, seja a modiﬁcação sugerida por este Relator submetida ao Plenário. – Senador
Romero Jucá, Líder do Governo no Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo manifestação contrária, a retiﬁcação de
V. Exª é aprovada e incorporada à Medida Provisória.
E na redação ﬁnal, também, incluída.
É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
PARECER Nº 79, DE 2009
(Comissão Diretora)
Redação ﬁnal das Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 31, de
2008 (Medida Provisória nº 445, de 2008).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 31, de 2008 (Medida Provisória nº 445, de
2008), que dispõe sobre a dispensa de recolhimento de
parte dos dividendos e juros sobre capital próprio pela
Caixa Econômica Federal; altera a Lei nº 11.124, de
16 de junho de 2005, e a Medida Provisória nº 2.18535, de 24 de agosto de 2001, e prorroga os prazos
previstos nos arts. 5º e 30 da Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003; e dá outras providências, consolidando a alteração proposta pelo relator-revisor aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de março de
2009. – Senador José Sarney, Presidente – Senadora
Patrícia Saboya, Relatora – Senador Gerson Camata
– Senador Mão Santa.
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ANEXO AO PARECER Nº 79, DE 2009
Redação ﬁnal das Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 31, de
2008 (Medida Provisória nº 445, de 2008).
Dispõe sobre a dispensa de recolhimento de parte dos dividendos e juros sobre capital próprio pela Caixa Econômica
Federal; altera a Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, e a Medida Provisória nº 2.18535, de 24 de agosto de 2001, e prorroga os
prazos previstos nos arts. 5º e 30 da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003; e dá
outras providências.
EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 24 – Relator-Revisor)
Suprima-se o § 6º do art. 1º do Projeto.
EMENDA Nº 2
(Corresponde à Emenda nº 19 – Relator-revisor)
Dê-se a seguinte redação ao inciso II do § 1º do
art. 3º do Projeto:
“Art. 3º ..................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
II – ao atual ocupante do imóvel, após
a transferência para si do respectivo contrato
de ﬁnanciamento, pela simples substituição de
mutuário, mantidas as mesmas condições e
obrigações do contrato em vigor, exceto quanto
à cobertura do FCVS;
............................................................. ”
EMENDA Nº 3
(Corresponde à Emenda nº 20 – Relator-Revisor)
Dê-se a seguinte redação ao § 2º do art. 3º do
Projeto:
“Art. 3º ..................................................
..............................................................
§ 2º A renegociação dos contratos de
ﬁnanciamento habitacional de que trata este
artigo está condicionada à extinção dos procedimentos ou medidas judiciais ou extrajudiciais promovidos pelos mutuários, pelos
agentes ﬁnanceiros ou por ambos, mediante
acordo nos autos ou desistência das respectivas ações ou dos seus efeitos, e, também, à
anuência do agente ﬁnanceiro às condições
da renegociação estabelecidas nesta Lei, anuência essa caracterizada pela assinatura de
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seu representante legal no aditivo contratual
de renegociação da dívida.
............................................................. ”
EMENDA Nº 4
(Corresponde à Emenda nº 21 – Relator-Revisor)
Acrescente-se o seguinte § 4º ao art. 3º do Projeto:
“Art. 3º ..................................................
..............................................................
§ 4º Na renegociação de que trata o caput, para efeito de reconhecimento da cobertura do FCVS, não há alteração do mutuário
original.”
EMENDA Nº 5
(Corresponde à Emenda nº 22 – Relator-Revisor)
Dê-se a seguinte redação ao § 2º do art. 5º do
Projeto:
“Art. 5º ..................................................
..............................................................
§ 2º Ficarão mantidas as demais cláusulas do contrato original, exceto quanto à
cobertura do FCVS.
............................................................. ”
EMENDA Nº 6
(Corresponde à Emenda nº 23 – Relator-revisor)
Suprima-se o art. 10 do Projeto, renumerandose os demais.
EMENDA Nº 7
(Corresponde à Emenda nº 25 – Relator-revisor)
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto:
“Art. A Lei nº 8.427, de 27 de maio de
1992, passa a vigorar acrescida do seguinte
artigo:
‘Art. 3º-A. O Conselho Monetário Nacional
deﬁnirá os limites e a metodologia para o cálculo do preço de exercício para o lançamento
de Contratos de Opção Pública e Privada de
Venda, nos produtos amparados pela Política
de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), tendo
por base o preço mínimo do produto, as estimativas de custos para o carregamento dos
estoques, inclusive os custos ﬁnanceiros, e do
frete entre as regiões produtoras atendidas e os
locais designados para a entrega do produto,
podendo, ainda, incluir uma margem adicional
sobre o preço mínimo estipulado em função
das expectativas de mercado e da necessidade de estímulo à comercialização.
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Parágrafo único. O preço de exercício
para cada produto será deﬁnido em conjunto
pelos Ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e da Fazenda.’”
EMENDA Nº 8
(Corresponde à Emenda nº 27 – Relator-revisor)
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto:
“Art. O art. 2º da Lei nº 11.322, de 13 de
julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 5º .......................................................
..............................................................
II – a parcela do saldo devedor apurado na data de repactuação que diz respeito ao crédito original excedente ao limite de
R$15.000,00 (quinze mil reais), na região do
semi-árido, incluído o Norte do Espírito Santo, e nos municípios do Norte de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do
Mucuri, compreendidos na área de atuação
da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE, poderá ser prorrogada
pelo prazo de 10 (dez) anos, com vencimento
da primeira parcela até 31 de outubro de 2009,
observado o seguinte:’
..................................................... (NR)”
EMENDA Nº 9
(Corresponde à Emenda nº 28 – Relator-revisor)
Acrescente-se ao Projeto o seguinte artigo:
“Art. Os arts. 6º, 7º, 15, 29, 30, 31, 33 e 34
da Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008,
passam a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 6º ..................................................
I – .........................................................
b) ..........................................................
1 – permissão do reescalonamento do
saldo devedor, mediante formalização de aditivo, distribuindo-o em parcelas trimestrais,
semestrais ou anuais até 2020, segundo a periodicidade regular de obtenção das receitas
pelo mutuário, com o vencimento da primeira
parcela repactuadas em 2009, desde que os
mutuários tenham manifestado interesse em
aderir ao processo de renegociação nos prazos
deﬁnidos pelo Conselho Monetário Nacional;
..............................................................
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II – ........................................................
b) ..........................................................
3 – permissão do reescalonamento do
saldo devedor ajustado remanescente, mediante formalização de aditivo, distribuindo-o
em parcelas anuais até 2020, segundo a periodicidade regular de obtenção das receitas
pelo mutuário, com o vencimento da primeira
parcela repactuada em 2009, desde que os
mutuários tenham manifestado interesse em
aderir ao processo de renegociação nos prazos
deﬁnidos pelo Conselho Monetário Nacional;
§ 1º Fica facultado aos mutuários adimplentes o pagamento de cada parcela das
operações referidas no caput deste artigo em
sacas de café, até a data do vencimento pactuado, sendo a quantidade do produto deﬁnida
pela divisão do valor da parcela atualizada pelo
Preço Mínimo vigente na data do pagamento
da respectiva parcela.
§ 2º O mutuário adimplente que optar
pelo pagamento da parcela em produto na
forma do § 1º deverá entregar a quantidade
de produto devida ao Funcafé, até a data do
vencimento da respectiva parcela, nos locais,
condições e com as características do produto
deﬁnidas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).
§ 3º O custo dos descontos concedidos
neste artigo e de eventual diferença em face
de liquidação com base nos §§ 1º e 2º será
suportado pelo Funcafé.
§ 4º O Conselho Monetário Nacional deﬁnirá as demais condições e os prazos para implementação do disposto neste artigo.’ (NR)
‘Art. 7º Fica autorizada a adoção das
seguintes medidas de estímulo à liquidação
ou renegociação de dívidas de operações ao
amparo do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, cujo risco parcial ou
integral da operação seja do Tesouro Nacional,
do Tesouro do Estado da Bahia, da Agência de
Fomento do Estado da Bahia S.A., do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), do Banco do Brasil S.A. e do Banco
do Nordeste do Brasil S.A., desde que não
tenham sido renegociadas com base nos §§
3º ou 6º do art. 5º da Lei nº 9.138, de 29 de
novembro de 1995:
I – .........................................................
..............................................................
b) para liquidação das operações até 30
de junho de 2009, uma vez ajustado e conso-
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lidado o saldo devedor das etapas 1 e 2, nos
termos da alínea a deste inciso:
c) para a renegociação das operações
até 30 de junho de 2009, uma vez ajustado e
consolidado o saldo devedor das etapas 1 e
2, nos termos da alínea a deste inciso:
..............................................................
II – ........................................................
..............................................................
b) para liquidação das operações até 30
de junho de 2009, uma vez ajustado e consolidado o saldo devedor, nos termos da alínea
a deste inciso:
c) para a renegociação das operações
até 30 de junho de 2009, uma vez ajustado e
consolidado o saldo devedor, nos termos da
alínea a deste inciso:
..............................................................
III – .......................................................
..............................................................
b) para liquidação das operações até 30
de junho de 2009, uma vez ajustado e consolidado o saldo devedor, nos termos da alínea
a deste inciso:
..............................................................
c) para a renegociação das operações
até 30 de junho de 2009, uma vez ajustado e
consolidado o saldo devedor, nos termos da
alínea a deste inciso:
..............................................................
IV – .......................................................
..............................................................
b) para liquidação das operações até 30
de junho de 2009, pelo saldo devedor ajustado e consolidado, nos termos da alínea a
deste inciso;
c) para a renegociação das operações
até 30 de junho de 2009, pelo saldo devedor
ajustado e consolidado, nos termos da alínea
a deste inciso, mediante a contratação de uma
nova operação, nas condições deﬁnidas no
inciso V, do caput deste artigo;
V – ........................................................
..............................................................
e) garantias: as mesmas constituídas nas
operações que serão liquidadas com a contratação do novo ﬁnanciamento, excluídas as
garantias do Tesouro Nacional e do Tesouro
da Bahia.
§ 1º As operações, de que trata este artigo, cujo risco seja integral dos agentes ﬁnanceiros, podem ser renegociadas nas condições
deﬁnidas neste artigo, desde que os agentes
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ﬁnanceiros assumam o ônus com os custos
dos descontos das operações renegociadas
ou liquidadas com base neste artigo, podendo
o saldo devedor, após a concessão dos respectivos descontos, ser liquidado por meio da
contratação de nova operação, nas condições
deﬁnidas no inciso V do caput.
§ 2º Os custos dos descontos poderão
ser suportados pelo Tesouro Nacional, Tesouro do Estado da Bahia, FNE e agentes
ﬁnanceiros, respeitada a proporção do risco
de cada um no total das operações renegociadas ou liquidadas com base neste artigo,
condicionada a concessão dos benefícios à
formalização da assunção desses ônus pelas
referidas partes.
§ 3º Fica o Tesouro Nacional, quando
se tratar de operações realizadas com recursos do Tesouro Nacional ou do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), autorizado a assumir até
50% (cinquenta por cento) dos custos, atribuídos, na forma deste artigo, ao Tesouro do
Estado da Bahia.
§ 4º Fica o FNE, quando se tratar de operações realizadas com recursos desse fundo,
autorizado a assumir até 50% (cinquenta por
cento) dos custos atribuídos, na forma deste
artigo, ao Tesouro do Estado da Bahia e à
Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.
(DESENBAHIA).’ (NR)
‘Art. 15. .................................................
..............................................................
§ 6º O produtor rural que renegociar sua
dívida relativa a operação de investimento,
nas condições estabelecidas neste artigo, ﬁcará impedido, até que liquide integralmente
essa dívida, de contratar novo ﬁnanciamento
de investimento, com recursos controlados do
crédito rural ou dos Fundos Constitucionais de
Financiamento, em todo o Sistema Nacional
de Crédito Rural (SNCR), exceto quando esse
ﬁnanciamento se destinar a obras de irrigação,
drenagem, proteção ou recuperação do solo
ou de áreas degradadas, fruticultura, carcinocultura, ﬂorestamento ou reﬂorestamento,
cabendo-lhe, nos demais casos, apresentar
declaração de que não mantém dívida prorrogada nas referidas condições impeditivas,
junto ao SNCR.’ (NR)
‘Art. 29. .................................................
..............................................................
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Parágrafo único. O produtor rural que
renegociar sua dívida relativa a operação de
investimento, nas condições estabelecidas
neste artigo, ﬁcará impedido, até que liquide
integralmente essa dívida, de contratar novo
ﬁnanciamento de investimento, com recursos
controlados do crédito rural ou dos Fundos
Constitucionais de Financiamento, em todo
o SNCR, exceto quando esse ﬁnanciamento
se destinar a obras de irrigação, drenagem,
proteção ou recuperação do solo ou de áreas
degradadas, fruticultura, carcinocultura, ﬂorestamento ou reﬂorestamento, cabendo-lhe, nos
demais casos, apresentar declaração de que
não mantém dívida prorrogada nas referidas
condições impeditivas, junto ao SNCR.’ (NR)
‘Art. 30. .................................................
..............................................................
§ 3º O produtor rural que renegociar sua
dívida relativa a operação de investimento,
nas condições estabelecidas neste artigo, ﬁcará impedido, até que liquide integralmente
essa dívida, de contratar novo ﬁnanciamento
de investimento, com recursos controlados do
crédito rural ou dos Fundos Constitucionais de
Financiamento, em todo o SNCR, exceto quando esse ﬁnanciamento se destinar a obras de
irrigação, drenagem, proteção ou recuperação
do solo ou de áreas degradadas, fruticultura,
carcinocultura, ﬂorestamento ou reﬂorestamento, cabendo-lhe, nos demais casos, apresentar
declaração de que não mantém dívida prorrogada nas referidas condições impeditivas,
junto ao SNCR.’ (NR)
‘Art. 31. .................................................
..............................................................
§ 2º Fica o gestor ﬁnanceiro do FNE autorizado a contratar, até 30 de junho de 2009,
uma nova operação de crédito para liquidação
das dívidas oriundas de operações de crédito
rural, contraídas no âmbito do programa de
Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados – PRODECER – Fase
III, observando que:
§ 3º Admite-se a reclassiﬁcação para o
âmbito do FNE e do FNO das operações de
crédito rural contratadas até 30 de junho de
2006 com recursos do FAT pelos agentes ﬁnanceiros gestores destes Fundos Constitucionais,
observadas as seguintes condições:
I – o saldo das operações reclassiﬁcadas
para os fundos deverá ser considerado como
uma nova operação de crédito rural;
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II – a nova operação de que trata o inciso I ﬁcará sob o risco exclusivo e integral
do agente ﬁnanceiro gestor do respectivo
fundo;
III – o saldo devedor da nova operação será atualizado nas condições deﬁnidas entre o agente ﬁnanceiro e o respectivo
mutuário;
IV – as operações reclassiﬁcadas terão
os encargos ﬁnanceiros vigentes para as operações de crédito rural dos Fundos Constitucionais deﬁnidos em função da classiﬁcação
e localização do produtor, a partir da data da
reclassiﬁcação;
V – a reclassiﬁcação, de que trata este parágrafo, ﬁca limitada a R$200.000,00 (duzentos
mil reais) por mutuário e a R$150.000.000,00
(cento e cinquenta milhões de reais) para o
FNE e R$50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais) para o FNO;
VI – aplicam-se às operações reclassiﬁcadas as condições estabelecidas nos arts. 29 e
30 desta lei, para a renegociação de dívidas;
VII – no caso de associações, condomínios e cooperativas, deve ser observado
o seguinte:
a) as operações que tenham ‘cédulasﬁlhas’ serão enquadradas na regra geral;
b) as operações sem identiﬁcação do
tomador ﬁnal serão enquadradas observandose, para cada associação ou cooperativa, o
valor obtido pela multiplicação do valor médio
reﬁnanciável de R$200.000,00 (duzentos mil
reais) pelo número de associados ativos da
respectiva unidade; e
c) nos condomínios e parcerias entre produtores rurais e empresas rurais, adotar-se-á
um limite máximo de R$200.000,00 (duzentos
mil reais) para cada participante, excetuandose cônjuges, identiﬁcado pelo respectivo CPF
ou CGC.
§ 4º Sobre o saldo devedor das operações de que trata este artigo, a partir da data
da reclassiﬁcação, o agente ﬁnanceiro fará
jus ao delcredere a ser deﬁnido em portaria
conjunta dos Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional, em função da especiﬁcidade da operação renegociada, sem perder de
vista o limite previsto no § 4º do Inciso II do
art. 9º-A da Lei nº 7.827, de 27 de setembro
de 1989.’ (NR)
‘Art. 33. Ficam os agentes ﬁnanceiros
operadores dos Fundos Constitucionais de
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Financiamento autorizados a suspender as
cobranças ou requerer a suspensão das execuções judiciais até o ﬁnal dos prazos previstos
para a conclusão do processo de renegociação
para os mutuários cujas dívidas de crédito rural se enquadrem nas disposições desta Lei e
que manifestaram formalmente seu interesse
à instituição ﬁnanceira credora até 12 de dezembro de 2008.
..............................................................
§ 2º O prazo de prescrição das dívidas
de crédito rural de que trata este artigo ﬁca
suspenso a partir da data de publicação desta
Lei até 12 de dezembro de 2008.’ (NR)
‘Art. 34. .................................................
Parágrafo único. A autorização para a
renegociação de dívidas de que trata o caput,
bem como para a contratação de operações
de que tratam os arts. 2º, 7º e 31 desta Lei,
estendem–se também às pessoas físicas e
jurídicas inscritas no Cadastro Informativo de
Créditos não-quitados do Setor Público Federal (CADIN) em decorrência do disposto no
inciso I do art. 2º da Lei nº 10.522, de 19 de
julho de 2002.’ (NR)
EMENDA Nº 10
(Corresponde à Emenda nº 26 – Relator-revisor)
Acrescente–se o seguinte artigo ao Projeto:
“Art. A Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 59–A:
‘Art. 59–A. As operações de crédito de
que tratam os arts. 1º, 2º, 5º, 14 e 18 desta
Lei, cujos mutuários manifestarem interesse
formal em aderir aos respectivos processos
de renegociação nos prazos deﬁnidos pelo
Conselho Monetário Nacional, terão as datas
de vencimento das parcelas referentes a 2008,
da amortização mínima exigida para renegociação e de liquidação total do saldo devedor
em 2008 prorrogadas para até 30 de junho de
2009, data ﬁnal para que os agentes ﬁnanceiros concluam os processos de recalculo dos
valores devidos.’
EMENDA Nº 11
(Corresponde à Emenda nº 29 – Relator-revisor)
Acrescente–se o seguinte artigo ao Projeto:
“Art. Os títulos dos Anexos III, V, VII e IX
da Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008,
passam a vigorar com a seguinte redação:
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‘ANEXO III
Programa de recuperação da Lavoura
Cacaueira – etapas 1 e 2: desconto para liquidação da operação até 30-6-2009.’ (NR)
‘ANEXO V
Programa de recuperação da Lavoura
Cacaueira – etapa 3: desconto para liquidação
da operação até 30-6-2009.’ (NR)
‘ANEXO VII
Programa de recuperação da Lavoura
Cacaueira – etapa 4: desconto para liquidação
da operação até 30-6-2009.’ (NR)
‘ANEXO IX
Operações de Crédito Rural inscritas na
Dívida Ativa da União: descontos para liquidação até 30 de dezembro de 2009.’ (NR)”
EMENDA Nº 12
(Corresponde à Emenda nº 30 – Relator–revisor)
Acrescente–se ao Projeto o seguinte artigo:
“Art. Fica a União autorizada a conceder
subvenção econômica, sob a modalidade de
equalização de taxas de juros, nas operações
a serem contratadas em 2009 e 2010, para
ﬁnanciamento de estocagem de álcool etílico
combustível e nas operações para ﬁnanciamento de capital de giro para agroindústrias,
indústrias de máquinas e equipamentos agrícolas e cooperativas agropecuárias.
§ 1º Os empréstimos e ﬁnanciamentos a
serem subvencionados pela União serão realizados com recursos repassados pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES.
§ 2º O pagamento da equalização de
que trata este artigo será efetuado mediante
a utilização de recursos de dotações orçamentárias do Orçamento das Operações Oﬁciais
de Crédito, sob a coordenação do Ministério
da Fazenda.
§ 3º A equalização de juros de que trata
este artigo corresponderá ao diferencial entre
o encargo do mutuário ﬁnal e o custo da fonte,
acrescido da remuneração do BNDES e dos
seus agentes ﬁnanceiros credenciados.
§ 4º O Conselho Monetário Nacional –
CMN estabelecerá as atividades agroindustriais
beneﬁciárias e as demais condições dos ﬁnanciamentos de que trata este artigo, cabendo
ao Ministério da Fazenda deﬁnir a metodologia
para a concessão da equalização das taxas
de juros.”
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O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer
justiça ao Senador da nossa Bancada, Senador Sérgio Zambiasi. Com a aprovação da medida anterior,
a de nº 447, tão bem relatada pelo Senador Augusto
Botelho, o que aconteceu, por que não foi votada na
semana passada? Tendo em vista esse problema do
prazo dos dez dias de decênio do fumo.
O Senador Zambiasi explicou que mais de 30 mil
famílias do Rio Grande do Sul, que vivem da plantação do fumo, seriam desempregadas, se essa medida
não fosse aceita.
O Senador Augusto Botelho juntamente com o
Senador Romero Jucá e demais Senadores estiveram
no Ministério da Fazenda, explicaram isso lá e saíram
vitoriosos, conseguindo, assim, ainda mais aumentar
a quantidade de impostos sobre o fumo, porque ninguém aqui defende o fumo. Defende, sim, aqueles que
plantam e trabalham nesse sentido.
Então, queria aqui parabenizar de público o Senador Sérgio Zambiasi por sua luta pelo seu Estado, pelo
Rio Grande do Sul, da mesma forma como o Governo,
que, com essa medida, dilatou o prazo dos impostos,
fazendo com que a nossa economia possa ser mais
irrigada durante alguns dias, com esse dinheiro circulante em todas as cidades.
Parabéns, então, ao Governo e, da mesma forma, a este Congresso, que entendeu perfeitamente
o apelo do Senador Sérgio Zambiasi e de todo o Rio
Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Flexa Ribeiro, vai falar sobre essa matéria
que está em votação?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Não, Presidente. É só uma
questão que gostaria de solicitar a V. Exª. Quanto a
uma delas, V. Exª já se antecipou à minha solicitação,
que era a de que pudéssemos votar hoje o projeto do
Senador Rodolpho Tourinho, que trata da tipiﬁcação
do seqüestro relâmpago. V. Exª já disse que o fará em
seguida.
E, quanto ao outro, pediria a V. Exª que, da mesma forma, como fez o Senador Jucá uma correção na
medida provisória, pudéssemos fazer também na Lei
da Pesca. O Senador Jucá já tomou conhecimento,
já deu, pela parte do Governo, a concordância, para
que possamos fazer a correção na redação da Lei da
Pesca, que foi aprovada anteriormente aqui.
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Eram essas as duas solicitações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Item 18. Vamos avançar um pouco na nossa pauta.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é exatamente
sobre a pauta. Eu queria fazer uma sugestão.
Dos três itens que nós programamos votar hoje,
um item, que é a lei cooperativa, que é um projeto de
lei complementar, terá que ter 41 votos e é votação
nominal. As outras duas matérias são votações simbólicas. Eu queria sugerir que se pudesse inverter a
pauta para votar primeiro a votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Já é esta a decisão tomada pela Mesa.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 18:
EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 54, DE 2004
Discussão, em turno único, da Emenda
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 54,
de 2004 (nº 4.025/2004, naquela Casa), que
acrescenta parágrafo ao art. 158 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para tipiﬁcar o chamado “seqüestro
relâmpago”.
Parecer sob nº 1.082, de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, contrário.
Esse assunto é muito importante para a sociedade brasileira, que vive esse problema.
O parecer é da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. O Relator é o Senador Flexa Ribeiro.
Senador Flexa Ribeiro, V. Exª é o Relator desta
matéria, da emenda da Câmara.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem. O senhor aceitou a inversão, e este não
é o projeto dos 41 votos. O senhor me desculpe.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – A
inversão é em seguida.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Não, desculpe, Senador Demóstenes. É porque a inversão foi
aceita, e depois a gente ﬁca debatendo esse, porque
o projeto da inversão é outro.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – É
uma nova inversão.
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O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – É uma nova
inversão, Sr. Presidente, a inversão para votarem os
41 em plenário agora.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo objeção do Plenário, nós, em seguida,
votaremos o outro projeto. Esse é muito rápido.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Flexa Ribeiro fez o parecer pela rejeição,
de maneira que já está constando aqui da matéria.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, a
rejeição da emenda da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Exatamente, mantendo o projeto.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O projeto
como foi aprovado pelo Senado, para que nós possamos
aprová-lo hoje e ir à sanção presidencial, tipiﬁcando a
questão do sequestro relâmpago, porque está lamentavelmente disseminado no Brasil inteiro.
Então, essa é uma forma não de extingui-lo, mas,
com certeza, vai inibi-lo com a penalidade mais ﬁrme
por parte da Justiça brasileira.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Agradeço a V. Exª, que está completando o anúncio
da Mesa. O seu parecer é pela rejeição.
Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, esse é um projeto da maior
importância para o Brasil. É um projeto da concepção
da antiga Comissão de Segurança Pública, criada pelo
saudoso Senador Antonio Carlos Magalhães.
É um projeto de autoria do ex-Senador Rodolpho
Tourinho, baiano, que tive o prazer de relatar pela primeira vez aqui no Senado. Depois, foi para Câmara,
onde recebeu uma emenda. Posteriormente, voltou ao
Senado, e o Senador Flexa Ribeiro o relatou, voltando
ao texto original, que, realmente, era muito melhor.
Por que esse projeto é bom para o Brasil, Sr.
Presidente? O Código Penal, de 1940, tem algumas
ﬁguras parecidas com o sequestro relâmpago, mas
não havia nenhuma modalidade, na década de 40,
que se assemelhasse ao que acontece hoje. Então,
muitos juízes e tribunais condenam o bandido praticante desse tipo de delito nas penas do roubo, por
exemplo. Depois, vem o Supremo Tribunal Federal, ou
o Superior Tribunal de Justiça, e diz que não é roubo
ou condena em extorsão. E também vêm os tribunais
superiores dizendo que isso não é extorsão. Já chegaram a condenar em extorsão mediante sequestro,
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mas não há preço, não há pedido de resgate. Então,
a única solução encontrada e que é a melhor é justamente criar um novo tipo penal, que deixe estreme de
dúvida que essa é a melhor solução.
Veja como ﬁcou redigido, Sr. Presidente, acrescentado um parágrafo 3º, o art. 158:
Se o crime de extorsão é cometido mediante a restrição de liberdade da vítima e essa
condição é necessária para obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a
12 anos; se houver lesão corporal de natureza
grave, de 16 a 24 anos; e, se houver, morte,
de 24 a 30 anos.
Hoje, nós estamos assolados por essa epidemia.
O seqüestro relâmpago é uma praga, que, infelizmente,
toma conta do Brasil. E as leis atuais são incapazes
de reprimir esse tipo de delito.
Daí por que parabenizo o Senador Flexa Ribeiro
por voltar o texto original do Senador Rodolpho Tourinho. Parabenizo o nosso Antonio Carlos Magalhães
Júnior, lembrando aqui a ﬁgura do seu pai, corajoso e
que concebeu essa comissão.
Voto favoravelmente à aprovação, com o texto do
Senado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a discussão.
Vamos proceder à votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que estiverem de
acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria foi aprovada, rejeitada a emenda da
Câmara.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o projeto que vai à sanção:
Acrescenta parágrafo ao art. 158 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, para tipiﬁcar o chamado “sequestro relâmpago”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 158 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 3º:
“Art.158. ...............................................
..............................................................
§ 3º Se o crime é cometido mediante a
restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de
6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se
resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-
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se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º,
respectivamente.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 11 de agosto de 2004. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Gim Argello, porque nós temos, ainda, entre
as três matérias acordadas a votar, projeto de lei – e
a votação é rápida – do nosso saudoso colega Clodovil Hernandes, que autoriza o enteado e a enteada a
usar o nome da família do padrasto ou da madrasta,
nós votaremos essa matéria. E, com a aquiescência
do Plenário, porque ainda está em fase de emenda,
logo, e até como uma homenagem ao Deputado, que
acaba de falecer e, em seguida, votaremos a matéria
do cooperativismo.
Se todos estiverem de acordo, assim, será feito.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 115, DE 2007
Projeto de Lei da Câmara nº 115, de
2007, que autoriza o enteado e a enteada
a usar o nome da família do padrasto ou da
madrasta.
Discussão da matéria. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, a
discussão está encerrada.
Passamos à votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, para encaminhar dois
minutos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para encaminhar, dois minutos, Senador Antonio
Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, esta matéria teve uma ampla repercussão, tanto que ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, pela Comissão de Constituição
e Justiça e, agora no Plenário, graças à iniciativa da
Mesa, que considerou a mesma importante, de grande
realce, para preencher um vazio que existia na nossa
legislação civil, modiﬁcando-a de tal modo que permita
que os ﬁlhos adotivos possam, com o consentimento
do padrasto ou da madrasta, adotarem o patronímico
do pai ou da mãe adotiva.
De modo que eu acho que veio preencher um vazio na nossa legislação, na Lei de Registros Públicos.
E, também, homenagear o Deputado Clodovil, que,
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em boa hora, lá na Câmara dos Deputados, lembrouse... Ele que era uma das pessoas que poderiam ser
beneﬁciadas com essa legislação, infelizmente não
pôde, porque ele faleceu, mas deixou essa obra legislativa que merece todo o nosso apoio, toda a nossa
solidariedade.
Voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que aprovarem
o projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 115, DE 2007
Altera o art. 57 da Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, para autorizar o enteado
ou a enteada a adotar o nome de família do
padrasto ou da madrasta.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei modiﬁca a Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 – Lei de Registros Públicos, para
autorizar o enteado ou a enteada a adotar o nome de
família do padrasto ou da madrasta, em todo o território nacional.
Art. 2º O art. 57 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte § 8º:
“Art. 57. ................................................
..............................................................
§ 8º O enteado ou a enteada, havendo
motivo ponderável e na forma dos §§ 2º a 7º
deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja
averbado o nome de família de seu padrasto
ou de sua madrasta, desde que haja a expressa concordância destes, sem prejuízo de seus
apelidos de família.”(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Câmara dos Deputados, 29 de novembro de 2007.
– Arlindo chinaglia, Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para fazer
um registro do apoio ao mérito do projeto do Deputado Clodovil, que diz respeito a milhares de pessoas
no Brasil que são criadas por pessoas que não são
seus pais biológicos e adquirem, a partir dessa lei
aprovada, o direito a usar o sobrenome daqueles que
os criaram. Um projeto meritório, que é aprovado pelo
mérito, mas também numa homenagem ao seu autor,
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recentemente falecido. O nosso voto foi favorável, com
muita determinação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado a V. Exª.
Item 17:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 293, DE 1999 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
nº 293, de 1999 – Complementar (nº 177/2004
– Complementar, naquela Casa), que dispõe
sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das Leis nºs 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, e 5.764, de 16
de dezembro de 1971.
Parecer favorável, sob nº 1.222, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Osmar Dias.
Para discutir, concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, este projeto é do Senador Gerson Camata. O Senador Gerson Camata apresentou este
projeto em 1999, para corrigir uma lei de 1971, mas
o projeto é tão bom, que, mesmo tendo passado dez
anos, ele é muito moderno, muito oportuno e muito
importante. Pena que ele não tenha sido aprovado
antes. Ele foi para a Câmara dos Deputados, lá ﬁcou
muitos anos.
E voltou para cá, onde tive a delegação, dada
pelo Senador Aloizio Mercadante, no ano passado, na
Comissão de Assuntos Econômicos, para relatá-lo. Fiquei muito feliz de relatar um projeto dessa importância,
apresentado pelo Senador Gerson Camata.
Ao Senador Gerson Camata, temos de dar todo
o mérito, porque estamos aqui normatizando e regulamentando um dos setores mais essenciais para
a agricultura familiar, para a agricultura brasileira e
para os pequenos negócios e as pequenas empresas espalhadas no Brasil inteiro. Temos hoje treze
ramos de cooperativas no Brasil. Dos treze ramos, o
cooperativismo de crédito é um dos mais indispensáveis no dia de hoje. Mas o que ocorre até agora,
em função de não termos uma lei que atualize e que
modernize o cooperativismo de crédito, é que eles
não conseguem concorrer, em pé de igualdade, com
as demais instituições do sistema ﬁnanceiro. Eles
não podem captar, com facilidade, recursos do mercado ﬁnanceiro para emprestar. Por que é importante
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que o cooperativismo de crédito seja colocado nessa mesma condição? Porque tem muito mais capilaridade, muito mais agilidade. Uma cooperativa de
crédito chega aonde nenhuma agência de nenhum
banco comercial chega. Nenhum banco público vai
até onde chega o cooperativismo de crédito que se
estende, que se espalha, Senadora Serys, por todo
o interior do País.
Até o Presidente Lula me perguntou, outro dia,
por que não havíamos votado ainda esse projeto. Eu
respondi a ele: porque ﬁcou na Câmara muito tempo. Veja que aqui eu relatei no dia 02 de dezembro
de 2008 e já estamos votando. É preciso dizer isso,
Presidente.
Parabéns pela reunião que V. Exª presidiu hoje. É
isso que estamos esperando, para que o Senado reaja com uma agenda desse porte, dessa envergadura,
com matérias importantes. Que possamos votar, ir para
casa e nos sentirmos bem, Presidente!
Parabéns pela posição de colocar a limpo tudo
que existe dentro do Senado, mas também de colocar
o Senado para votar matérias importantes. V. Exª foi
o responsável, hoje, por aceitar e atender ao pedido
que ﬁz para colocar em pauta esse projeto importante
do Senador Camata.
Milhares de cooperativas de crédito espalhadas
por este País, milhares de produtores rurais de pequenas empresas, de trabalhadores, dependem da aprovação desse projeto, que vai permitir, inclusive, que
essas cooperativas de crédito possam ter acesso aos
recursos do FAT. É preciso colocar esses recursos do
Fundo de Assistência ao Trabalhador lá na ponta, para
atender a trabalhadores, para atender a agricultores
familiares, para atender a pequenos empresários, microempresários, agricultores que vão se transformando
aos poucos em empresários produtores de alimentos.
Diferentemente de um simples produtor de alimentos,
são empresários que vão se transformando em agroindústrias pequenas e, dessa forma, aumentando a renda, Senador Marconi Perillo,
Lembro agora que V. Exª me apresentou uma
emenda aqui no plenário. Infelizmente, fui relator lá
na Comissão de Assuntos Econômicos e não posso
aceitar. Mas me comprometo com V. Exª para lutarmos
juntos. Se V. Exª apresentar em forma de projeto de lei
sua emenda, vou defendê-la, como estou defendendo
o projeto do Senador Camata.
De forma, Sr. Presidente, que queria aqui, primeiro, cumprimentar o Senador Camata. V. Exª está dando
um instrumento poderosíssimo para as cooperativas
de crédito atender a um público imenso neste País,
substituir, muitas vezes, o Governo que não consegue
apoiar, com créditos, os agricultores.
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E quando se fala em crise, estamos falando da
oportunidade de um projeto; para enfrentar a crise precisamos mais crédito, e esse instrumento é importante.
E não foi preciso mais do que 30 segundos, Presidente
Sarney, para que V. Exª entendesse a importância do
projeto, colocasse em pauta. Quero agradecer, portanto, a V. Exª, por essa postura de patriota, porque
esse aqui não é um projeto do Senador Camata, é um
projeto para o Brasil.
Obrigado Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado a V. Exª.
O parecer é favorável.
Não havendo mais oradores inscritos...
Com a palavra o Senador Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, acho
que ao invés de encaminhar ou discutir, eu gostaria, se
V. Exª me permite, em nome dos cooperativados das
cooperativas, milhões de pessoas pelo Brasil afora, pequenas cooperativas, cooperativas de crédito agrícola
que estão crescendo no Brasil, grande instrumento de
crédito, que o Senador Osmar Dias acaba de colocar
aqui, que pelo interior do Brasil capilarizam o crédito, vão para os lugares onde não vão os bancos, não
vão os bancos oﬁciais, não vão os bancos privados,
de agradecer.
Primeiramente, eu queria dizer que comecei a
estudar esse projeto no começo de 1999 e conversei
com líderes de cooperativas, líderes cooperativados
do Brasil inteiro num encontro que houve aqui. Depois
procurei na legislação italiana, a mais avançada da época em cooperativismo, e da Polônia que, recém saída
do comunismo, estava fazendo uma ótima legislação
cooperativista também.
Diante disso, preparei o projeto de lei em 99. Ele
foi por aí tramitando, levando trombada para todo lado.
E aí eu tenho, além do agradecimento que faço a V.
Exª por ter colocado esse projeto em votação hoje,
agradecer ao Senador Osmar Dias, que foi o Relator,
que melhorou o projeto já da primeira vez em que aqui
esteve e também agora foi o Relator quando ele voltou
da Câmara. Eu preciso agradecer também ao Senador
Aloizio Mercadante. Na época, o Lula havia acabado
de tomar posse, e o projeto foi para a Comissão, para
a CAE. Lá veio a Liderança do PT com a ordem de derrubar o projeto. O projeto não atendia aos interesses
do Brasil. Mas naquele mesmo dia, me recorda aqui
o Senador Osmar Dias, saiu no jornal: o Presidente
Lula declara que dará ênfase ao cooperativismo no seu
governo. Eu peguei o jornal e falei: Mas como é que
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vocês vão derrubar, se o próprio Presidente da República tem interesse na aprovação do projeto?
Aí o PT, pela voz do Aloizio Mercadante, encaminhou favoravelmente, e ele passou na CAE, passou
no plenário e foi para a Câmara.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Um aparte rápido, Senador?
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Com
muito prazer.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – É só para lembrar
que V. Exª brigou muito porque esse projeto era para
ter ido para a gaveta, e de lá não sairia mais.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Nunca mais.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Eu quero agradecer porque esse projeto vai beneﬁciar muita gente.
Se o Senador Garibaldi fosse Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, tenho certeza de que
ele faria o mesmo.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito
obrigado a V. Exª.
Agradeço também, Sr. Presidente, ao Senador
Renan Calheiros, Líder do PMDB, que, juntamente
com os demais Líderes, com o Colégio de Líderes, fez
com que esse projeto pudesse hoje entrar na pauta e
representar para os cooperativados do Brasil um importante documento. É uma lei complementar, regulamenta todas as relações entre o cooperativismo, o
cooperativado, Banco Central, a Comissão Monetária
Nacional, todos esses órgãos que ﬁcam de olho e
aumentam a conﬁança daqueles membros cooperativados com a direção da cooperativa. É o estatuto da
maioridade do cooperativismo brasileiro.
Há quinze dias, estiveram aqui centenas e centenas de presidentes de cooperativas pedindo a aprovação do projeto. Em nome deles, agradeço a V. Exª,
como Presidente, ao Relator Osmar Dias, ao Colégio
de Líderes, ao Mercadante, como já citei, que salvou
o projeto nascituro em 2003. Graças a Deus, depois
de dez anos, ele chegou. E, Sr. Presidente, chegou
na hora certa. Nessa crise, estamos dando um grande instrumento de crédito aos agricultores brasileiros,
que é dar maioridade às cooperativas de crédito no
Brasil. Chegou na hora certa, no momento exato. Isso
vai representar muito para aqueles que militam principalmente no campo e precisam de crédito para as
suas atividades.
Lembro aos colegas de que precisamos de quórum qualiﬁcado, e é necessária presença de todos
aqueles que algum dia conviveram com o cooperativismo no Brasil e aqueles que querem neste momento
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dar mais este instrumento de crédito às cooperativas
brasileiras.
Muito obrigado a V. Exª e a todos os Srs. Senadores pelo voto.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, a liderança...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Agradeço a V. Exª, Senador Camata e, ao mesmo
tempo, a grande contribuição que V. Exª dá ao cooperativismo brasileiro através do projeto que estamos
votando.
Com a palavra o Senador Renan Calheiros.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas pela
ordem. Para encaminhar o voto “sim”. Solicito a todos
os Senadores e Senadoras que estão nos seus gabinetes que venham ao plenário, porque essa matéria
precisa ter 41 votos “sim” É matéria de lei complementar.
E peço a V. Exª, se possível, já pudesse abrir o painel
para começarmos a votar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Já acionei a campainha e vou referendar o apelo
de V. Exª. Srs. Senadores que se encontram na Casa
em seus gabinetes, ou em outras dependências, que
compareçam ao plenário, pois estamos votando projeto importante do cooperativismo, que necessita de
quorum qualiﬁcado.
O MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Com a palavra o Senador Renan Calheiros para
discutir.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero, rapidamente, encaminhar o posicionamento
da Bancada.
Esse projeto de lei complementar é fundamental
para a agricultura nacional e para a agricultura familiar. Temos, assim, muito orgulho, a nossa Bancada
tem muita satisfação pela iniciativa do Senador Gerson Camata. Isso é um estatuto do cooperativismo de
crédito. A iniciativa do Senador Camata, a relatoria
muito bem conduzida pelo Senador Osmar Dias, Sr.
Presidente, e a prioridade política de V. Exª facilitou a
votação nesta tarde de hoje. Enﬁm, tudo isso faz com
que milhares e milhares de cooperativas de crédito
deste País comemorem hoje esta grande decisão do
Senado Federal.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, para encaminhar, em nome do PTB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como a matéria parece que tem o apoio unânime do
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Plenário e ainda temos muitos oradores para discutila, vou atender ao apelo de abrir o painel para que os
Srs. Senadores já possam votar.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sim, senhor.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Liderança do Governo encaminha o voto “sim”.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, o PTB – Partido Trabalhista Brasileiro – encaminha o voto “sim”, parabenizando o Senador Gerson
Camata e todo o sistema de cooperativismo no Brasil,
aqui em Brasília especialmente o Sr. Roberto Marazi,
e todos aqueles que lutam pelo sistema de cooperativas do País.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer um elogio público à iniciativa do Senador Gerson
Camata, que, lá atrás, há algum tempo, tomou essa
iniciativa.
Na verdade, estamos votando um projeto que
institui uma espécie de “Banco do Brasil” das cooperativas, propriedade delas... Elas passam, a partir de
agora, até a pegar dinheiro do Banco Central para
emprestar aos seus cooperativados. Elas passam a
poder se unir, uma cooperativa com outra, para formar
uma federação para crescer o seu alcance e melhorar
o nível de ﬁnanciamento para o cooperativado que é,
via de regra, o pequeno produtor rural.
Estamos criando aqui o banco do pequeno produtor rural. A regulamentação do sistema de cooperativas
que estamos votando agora é o fortalecimento em um
momento de crise, é um instrumento de fortalecimento
do regime de ﬁnanciamento do cooperativado. E dá ao
cooperativado, membro sócio da cooperativa, autonomia para ﬁscalizar a sua cooperativa e para ampliar o
seu raio de ação.
A matéria é meritória. Quero convocar todos os
meus companheiros para garantir o quorum de 41
votos “sim”. E o nosso voto, o voto dos Democratas é
entusiasticamente “sim” a favor deste projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estamos votando, em globo, o substitutivo que vem
da Câmara dos Deputados, a requerimento do Senador Osmar Dias.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 276, DE 2009
Nos termos do art. 287 do regimento Interno,
requeiro votação em globo do substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado nº 293, de 1999-complementar (nº 177/2004-complementar, naquela casa),
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que dispõe sobre o sistema Nacional de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das Leis nºs 4.595, de
31 de dezembro de 1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Osmar Dias.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Antes de V. Exª, Senador Flexa Ribeiro, pediu a palavra o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB –
RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, hoje quero felicitar V. Exª porque nossa
Casa volta às suas atividades normais. A reunião de
Líderes que ﬁzemos hoje foi decisiva, esclarecedora, colocou em pauta assuntos relevantes como este
que estamos votando agora. O que se está votando
aqui é uma medida importantíssima no momento em
que o País discute a diminuição do spread. Ora, Sr.
Presidente, nada melhor do que instituirmos o banco de crédito, darmos condições aos cooperativados
de ter o banco de crédito das cooperativas, seja em
federação ou em confederação, para que possam
dispor de um dinheiro mais barato; e é isso que estamos votando aqui.
As cooperativas que hoje fazem um papel importantíssimo na economia brasileira a milhões de pessoas, a milhões de brasileiros que sobrevivem no sistema
cooperativado, são cooperativas que atuam em todos
os setores da economia. Agora, Sr. Presidente, elas
poderão se cotizar, poderão arrecadar recursos das
instituições ﬁnanceiras, vão poder funcionar como uma
instituição ﬁnanceira, poderão arrecadar recursos em
bancos ou dos próprios cooperativados, criarem suas
carteiras de crédito e, assim, de maneira democrática,
ajudar-nos a baixar o spread bancário, porque, dando
oportunidade a esses milhões de brasileiros de terem
um crédito menor, com juros menores, certamente
haverá competição com os grandes bancos que hoje
ditam a economia com as altas taxas de juros e também com o tamanho do spread.
Então, Sr. Presidente, o PRB vota “sim”, parabenizando o Senador Gerson Camata e o Senador Osmar Dias, que ﬁzeram, respectivamente, a autoria e a
relatoria deste projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro, inscrito
para discutir a matéria.
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V. Exª está inscrito, Senador Arthur Virgílio.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente José
Sarney, também quero me associar, parabenizando o
Senador Gerson Camata e todas as lideranças que
contribuíram para que hoje pudéssemos votar no plenário este projeto de apoio ao sistema de cooperativas brasileiro.
Eu próprio recebi vários e-mails em meu gabinete,
pedindo que o projeto viesse a plenário para que fosse
deﬁnitivamente votado, e hoje V. Exª reabre a pauta do
Senado Federal aprovando um projeto da maior importância, porque não há um único Senador ou um único
brasileiro que seja contra o sistema de cooperativa, e
isso nós estamos agora propiciando, votando o projeto
do Senador Gerson Camata.
Parabéns ao Senado brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Gilberto Goellner.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, realmente este projeto que estamos a votar agora e que representa a maturidade do
sistema cooperativo nacional é aguardado há muitos
anos por todo o setor cooperativo, não só cooperativas
agrícolas, mas de todos os créditos e todas as áreas
de serviço do País que hoje estão aglutinadas pelo
sistema de crédito cooperativo.
Então, a ﬁscalização do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional coloca o sistema cooperativo
de igual para igual aos demais bancos em exercício
no País.
Então, nossos parabéns a todo o sistema cooperativo e, principalmente, ao autor, Senador Gerson
Camata, e ao nosso Relator, Senador Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney . PMDB – AP)
– Agradeço a V. Exª.
Com a palavra o Senador Valdir Raupp e, em
seguida, os Senadores Arthur Virgílio, Renato Casagrande e Aloizio Mercadante.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Inácio Arruda.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente gostaria
de parabenizá-lo pelo trabalho célere com que tem
atuado na questão da crise do Senado. V. Exª, com
toda a experiência, com a dedicação que sempre teve,
está conseguindo resolver esse problema o mais rapidamente possível, inclusive criando, já neste momento,
com os líderes partidários, uma agenda positiva. Era
disto que o Senado precisava neste momento: uma
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agenda positiva que começa hoje com as votações e,
se Deus quiser, não vai parar mais.
Mas também quero agradecer V. Exª e os Líderes
por ter colocado na pauta esta matéria tão importante
que é autonomia das cooperativas de crédito que, hoje,
é um segmento que vem ajudando principalmente os
nossos produtores rurais em todo o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o Senador Gerson Camata aguardou dez
anos para ver o coroamento do seu trabalho na sessão de hoje. Na verdade, dez anos parece muito e é
muito, mas o processo legislativo que a muitos soa
longo, demasiadamente moroso, reﬂete, em muitos
casos, a maturidade da instituição porque a ideia de
um termina sendo aperfeiçoada por outros. E nós
vimos, agora mesmo, o parecer tão brilhante do Relator, Senador Osmar Dias, em cima de um projeto
que é meritório, que transforma as cooperativas praticamente em bancos, num banco. E numa hora boa.
Numa hora de crise econômica, quando se tem diﬁculdade de crédito, elas passam a ter acesso mais
fácil a crédito, mais transparência também, porque
passam a ser ﬁscalizadas, por exemplo, pelo Banco
Central. Qualquer cooperativado passará a ter direito
a entrar nas contas de qualquer nível de cooperativa,
seja a federação, seja a entidade estadual, e o vice
é versa. Então por todas as razões, por fortalecer o
pequeno, já que vira um banco dos pequenos, por
agilizar o crédito para atividade tão proveitosa da
vida econômica brasileira e por trazer embutido no
seu espírito a transparência, eu vejo que é de se recomendar que a Bancada do PSDB, à unanimidade,
vote a favor da aprovação do ilustre Senador Gerson
Camata, do Espírito Santo, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, Srªs Senadoras e
Srs. Senadores, primeiro, dou minha posição favorável
– voto passado – na votação do projeto sobre a tipiﬁcação de sequestro relâmpago. É importante termos
votado o projeto aqui no Senado, porque essa prática
de crime tem se alastrado muito no Brasil. Termos tipiﬁcado, estabelecido uma pena foi um passo importante
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no combate a esse tipo de delito, uma atrocidade que
se comete no País.
Com relação ao projeto que estamos votando,
sobre a regulamentação das cooperativas, quero
também dar o meu abraço no Senador Gerson Camata e parabenizá-lo pela iniciativa do projeto. As
cooperativas, a cada ano, têm aumentado a sua importância. É fundamental regulamentar bem o que é
um ato cooperativo, estabelecer como é a relação do
cooperado com a sua cooperativa e estabelecer os
níveis de ﬁscalização do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central para quem recebe recursos
públicos. E o Senado, de fato, precisa desse tipo de
debate. É por isso que eu saúdo o Senador Gerson
Camata e o Senado, por estarmos votando essa matéria importante agora.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Srs. Senadores, antes de dar a palavra ao Senador
Inácio Arruda, que a está cedendo ao Senador Valter
Pereira...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu falarei depois, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está bem.
Peço a atenção dos Srs. Líderes, pois temos
ainda as indicações dos nomes de três Embaixadores
para votarmos. Consulto-os se nós poderíamos, aproveitando o quórum da tarde, votar os nomes dessas
autoridades. Se V. Exªs concordarem, pediria aos Srs.
Senadores que permanecessem no plenário para, em
seguida, procedermos à votação.
Consulto os Srs. Líderes a esse respeito.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
PSDB concorda com a proposta e convoca todos os
Srs. Senadores para votarmos e deliberarmos sobre
essas indicações de autoridades.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, entre uma
votação e outra, apresento, certamente com o apoio
dos Senadores João Pedro e Jefferson Praia, o voto
de pesar pelo falecimento trágico do jornalista amazonense Sebastião Reis, que serviu a France Presse,
serviu ao Estado de S.Paulo, com muito brilho. Foi
um dos mais talentosos jornalistas da sua geração
no País. Faleceu hoje de maneira trágica em Manaus,
deixando ﬁlhos, enﬁm, toda uma trajetória de tristeza
atrás de si. Isso justiﬁca a minha ausência do Senado
a partir de amanhã, pois hoje à noite viajarei, porque
não poderia jamais deixar de estar nos funerais de uma
ﬁgura tão querida e admirada por mim, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O PSDB concorda com a votação, sim, das autoridades, aproveitando o quórum que está elevado
neste momento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A manifestação de pesar de V. Exª será registrada e
encaminhada aos parentes da vítima.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É sobre a votação?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É sobre
a votação. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o
Senador Camata e o Senador Osmar Dias pela relatoria. Esse projeto tem um grande alcance econômico e social, fortalece o sistema nacional de crédito
e impulsiona as cooperativas de crédito, fortalece o
cooperativismo e, numa crise de crédito, como a que
estamos atravessando, essa é uma resposta que pode
ter desdobramentos para aumentar a concorrência no
sistema ﬁnanceiro, baratear spread, baratear o custo
do ﬁnanciamento e fortalecer o movimento cooperativista do Brasil.
Por tudo isso, tenho certeza de que terá o apoio
de todos os Senadores da Casa, como tem o apoio
do Governo. É um projeto de amplo alcance econômico e social.
Quero, evidentemente, concordar com a indicação
do Presidente de votarmos imediatamente as autoridades, que também contribui para o papel do Senado
Federal na organização do Estado brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Mercadante, eu agradeço a V. Exª, mas
reconheço que V. Exª encaminhou a matéria, quando
estava inscrito à sua frente o Senador Valter Pereira,
que, todavia, concorda com a intervenção de V. Exª.
Com a palavra o Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o cooperativismo brasileiro
carecia de maior segurança jurídica. Indiscutivelmente,
quem acompanha a vida das cooperativas teve oportunidade de perceber, em um momento ou noutro, a
falta de transparência, às vezes a falta de contrapesos,
na administração dessas organizações.
O projeto do Senador Camata, tão bem relatado
pelo Senador Osmar Dias, veio exatamente preencher
esse requisito indispensável para expandir o setor. De
sorte que, hoje, o Senado Federal marca um tento da
mais alta signiﬁcação e num momento em que o cooperativismo se faz mais necessário do que em condições normais, porque vivemos uma crise, uma crise
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que é de liquidez, uma crise que é da falta de créditos.
Neste exato momento, nós aprovamos aqui o Ato Cooperativo, nós aprovamos aqui a medida que vai dar a
transparência e a segurança jurídica tão necessárias
para consolidar essas organizações.
De sorte que eu quero cumprimentar tanto o autor, Gerson Camata, como o relator, Osmar Dias, por
essa batalha que chega ao ﬁnal com êxito, e quero
cumprimentar o Senado por estar presente.
Antes desta sessão, antes de vir para Brasília
mesmo, na semana passada, eu havia recebido apelos de vários dirigentes de cooperativas encarecendo
a minha presença e o meu voto. Acredito que o Senado hoje sai de uma pasmaceira e ingressa com uma
medida de grande realce, uma medida de grande signiﬁcação para a economia do nosso País, aprovando
o Ato Cooperativo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra, o Senador Inácio Arruda. Em seguida, Senador Marconi Perillo.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, eu quero inicialmente dar os parabéns
ao Senador Gerson Camata pelo seu projeto, que foi
examinado na Câmara, recebeu o substitutivo, e reﬂete
um acordo entre todos. Na verdade, Camata, sua iniciativa quase se põe na contramão dessa quebradeira
geral de instituições ﬁnanceiras. O cooperativismo é
muito mais forte, é muito mais saudável, tem um potencial ﬁscalizador muitíssimo maior, porque são muitos
olhos, muitas mãos operando o sistema. E é também
uma grande alternativa nessa hora: criar as condições
para garantir, com menos custos, com mais agilidade
e com mais meios, uma fonte de crédito. Está faltando
crédito? Pois está aqui uma fonte de crédito. Um corporativismo fortalecido pela iniciativa que V. Exª adota
neste momento.
Tem não só o meu voto, como o meu apoio, para
que a gente possa aprovar, com larga maioria ou por
unanimidade, esse projeto aqui na Casa neste momento.
Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Obrigado, Senador Inácio Arruda, do Estado
do Ceará.
Com a palavra o Senador Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, V. Exª, além do conjunto de medidas no
sentido de sanear irregularidades históricas na Casa,
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agenda para o dia de hoje uma pauta com conteúdo
muito expressivo, com a coadjuvância dos Líderes.
A aprovação desse projeto atenderá a todas as
cooperativas do Brasil, pois normatizará o ato cooperativo, regulamentará as atividades de todas as cooperativas de crédito no Brasil, além, é claro, de regulamentar o cooperativismo de maneira geral. Vamos
dar uma resposta clara à sociedade brasileira de que
o Senado, mais uma vez, está fazendo a sua parte no
sentido de colaborar com a superação da crise econômica mundial.
Quero saudar o Senador Gerson Camata pelo
iniciativa e saudar o Senador Osmar Dias pela emenda que inclui o cooperativismo de crédito, lamentando que eu não possa aprimorar um pouco mais o
projeto, por meio de uma emenda que eu já havia
apresentado, para não prejudicá-lo. Senão, ele teria
de voltar à Câmara, e atrasaríamos ainda mais as
providências que deverão ser adotadas com a aprovação desse projeto.
Na verdade, a Câmara acabou modiﬁcando a
lei complementar e, com isso, criou alguns problemas, entre eles a inadmissão no quadro social das
sociedades de cooperativa de crédito de pessoas
jurídicas que possam exercer concorrência com a
própria sociedade cooperativa, nem a União, nem
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem
como as respectivas sociedades de economia mista,
autarquias, fundações, empresas estaduais etc. Então, na verdade, essa emenda que veio da Câmara
prejudica o projeto, prejudica, inclusive, as cooperativas de crédito.
Eu estou preocupado, por exemplo, Sr. Presidente,
com a situação das cooperativas de servidores públicos. Eu estimulei muito o cooperativismo de crédito no
meu Estado, inclusive, estimulei a criação da cooperativa de crédito dos servidores públicos estaduais, que
precisa das autarquias, das fundações, das empresas
públicas para poder ser competitiva.
Eu pediria ao Senador Camata e a V. Exª que,
no momento oportuno, solicitassem ao Presidente da
República que vetasse o parágrafo único do art. 4º
porque, com isso, vamos dar celeridade à aprovação,
à promulgação e, consequentemente, não vamos prejudicar as cooperativas que dependem da supressão
deste parágrafo único.
Eu pediria, assim, a compreensão de todos os
envolvidos. Não vou apresentar a emenda até porque
não é oportuno e eu não quero atrasar a aprovação
desta matéria, tão bem incluída na pauta por V. Exª,
com o apoio dos Líderes.
Muito obrigado.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares,
para encaminhar a votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, esta matéria, que foi apreciada pela Câmara dos Deputados e, agora, retorna
ao Senado, teve uma longa tramitação, de quase dez
anos, e a sua elaboração exigiu um estudo acurado
do seu autor, que viajou à Europa e amealhou, entre
países mais avançados na prática do cooperativismo,
ideias e sugestões que pudessem consubstanciar o
seu projeto. O Senador Camata buscou, na legislação da Polônia, na legislação da Itália, o melhor para
trazer para o Brasil, para o seu projeto, que, efetivamente, simboliza uma nova saída para a economia
do nosso País.
Sabemos que as cooperativas, principalmente as
cooperativas agrícolas, muitas delas não sobreviveram
por falta de crédito, por falta de apoio oﬁcial, muito
embora, numa época de ouro, no Estado de Sergipe,
o Banco do Brasil apoiou muito o cooperativismo, a
exemplo da Cooperativa do Treze, que ﬂoresceu, mas
que, depois, foi por água abaixo, justamente por falta
de uma política mais consentânea com o fortalecimento desse instrumento indispensável de desenvolvimento rural.
Por isso, eu quero felicitar o autor e dizer que o
PSB, por meu intermédio, congratula-se com o Senador Camata e com o seu Relator, Osmar Dias, por
iniciativa tão louvável, que vem preencher uma lacuna
que há muito tempo precisava ser preenchida: o apoio
intransigente às cooperativas de crédito com o apoio
do Banco Central e das autoridades constituídas do
nosso País.
Meus parabéns, Senador Camata!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, é só um...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Renan Calheiros, realmente, V. Exª havia
pedido a palavra antes. V. Exª tem a palavra.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – É
só, Sr. Presidente, para, rapidamente, dizer do encaminhamento sugerido pelo Senador Gerson Camata
e da oportuna colocação que aqui foi feita pelo Se-
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nador Marconi Perillo. Nós não tínhamos como não
votar esse projeto de lei complementar hoje. Era fundamental que nós o votássemos hoje, mas nós não
podemos também, da mesma forma – e o Senador
Marconi Perillo tem absoluta razão –, diﬁcultar, com
essa emenda da Câmara dos Deputados, a relação
das cooperativas de crédito com os Governos, sobretudo os Governos Estaduais. A solução é nós levarmos essa sugestão ao Presidente da República
e, para não prejudicar as cooperativas de crédito, Sr.
Presidente, pedir ao Presidente da República que
vete exatamente esta emenda aprovada na Câmara
dos Deputados.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quero aqui manifestar meu apoio
ao projeto de iniciativa do Senador Gerson Camata
e ao parecer do Senador Osmar Dias sobre as sociedades de crédito cooperativo. O Senador Osmar
Dias mencionou a importância de nós também logo
apreciarmos e votarmos o projeto que normatiza as
sociedades cooperativas como um todo. Ele tem um
projeto, eu mesmo tenho um projeto, e o Senador
Renato Casagrande é o Relator do parecer que procura conjugar as melhores proposições, tanto de um
quanto de outro projeto, e eu espero que, em breve,
ainda neste semestre, possamos votar o parecer do
Senador Renato Casagrande sobre as sociedades
cooperativas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra a Senadora Patrícia Saboya.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Presidente Sarney,
eu gostaria apenas de fazer um pedido a V. Exª. Há
um projeto de resolução que autoriza uma operação
de crédito para o Estado do Ceará, meu Estado. Eu
queria saber se há possibilidade de V. Exª colocá-lo na
pauta para votarmos, tendo em vista que há um pedido de urgência, e o projeto já está aí há algum tempo.
Então, peço a V. Exª, se houver possibilidade, que o
coloque em votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como eu sei que não há objeção dos Líderes em
relação à solicitação de V. Exª, seu pedido será atendido pela Mesa.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Muito
obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para encaminhar a votação. Com revisão do orador.) – Presidente,
Senador José Sarney, eu gostaria de, em rápidas palavras, cumprimentar o Senador Gerson Camata pela
iniciativa tão oportuna quanto competente, no sentido
de desenvolver o cooperativismo no Brasil, e de mencionar que de fato, é uma conquista importante para
o cooperativismo brasileiro. A proposição teve como
Relator um grande especialista na questão agrária
brasileira, que é o Senador Osmar Dias.
Julgo importante o desenvolvimento do cooperativismo porque ele ajuda a criar, no País, um sentimento
associativista. Gilberto Freyre chamava atenção para
o fato de que o brasileiro é, com frequência, solidário,
mas não é associativo. Precisamos desenvolver o associativismo no País. Certamente, o cooperativismo, a
exemplo do que acontece na Europa e na Ásia, pode
crescer no Brasil, dando condições para que construamos uma sociedade não somente democrática, mas
sobretudo associativa, ou seja, capaz de realizar grandes projetos através de ações que o cooperativismo
permite e enseja.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, eu gostaria também de aqui dizer da
nossa alegria em ver votado esse projeto que vem
para fortalecer o cooperativismo, que, todos nós sabemos, é fundamental para o desenvolvimento do
nosso País. O projeto é, de fato, de uma importância
muito grande.
E eu, que sou cooperativista desde muito tempo
– fui fundadora, inclusive, de uma cooperativa –, ﬁco
muito feliz em ver que estamos criando mecanismos
que possam, cada vez mais, fortalecer e impulsionar o
desenvolvimento das cooperativas, que, por sua vez,
fortalecem a geração de emprego, de renda e de produtividade do nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Se todos os Senadores já votaram, vou apurar
a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Votaram SIM, a favor do projeto, 58 Srs. Senadores.
Não houve votos contrários.
Houve uma abstenção, que acredito que tenha
sido um erro de digitação.
Total: 59 votos.
A matéria vai à sanção.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PARECER Nº 80, DE 2009
(Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 293,
de 1999-Complementar (nº 177/2004-Complementar, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal do
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
293, de 1999 – Complementar (nº 177/2004-Complementar, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre
o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de março
de 2009.

ANEXO AO PARECER Nº 80, DE 2009
Redação ﬁnal do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 293,
de 1999-Complementar (nº 177, de 2004
– Complementar, na Câmara dos Deputados).
Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das Leis nºs 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 5.764, de 16 de dezembro
de 1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições ﬁnanceiras constituídas sob
a forma de cooperativas de crédito submetem-se a esta
lei, bem como à legislação do Sistema Financeiro Nacional – SFN e das sociedades cooperativas.
§ 1º As competências legais do Conselho Monetário Nacional – CMN e do Banco Central do Brasil
em relação às instituições ﬁnanceiras aplicam-se às
cooperativas de crédito.
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§ 2º É vedada a constituição de cooperativa mista
com cessão de crédito.
Art. 2º As cooperativas de crédito destinam-se,
precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a
prestação de serviços ﬁnanceiros a seus associados,
sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do
mercado ﬁnanceiro.
§ 1º A captação de recursos e a concessão de
créditos e garantias devem ser restritas aos associados,
ressalvadas as operações realizadas com outras instituições ﬁnanceiras e os recursos obtidos de pessoas
jurídicas, em caráter eventual, a taxas favorecidas ou
isentos de remuneração.
§ 2º Ressalvado o disposto no § 1º deste artigo, é permitida a prestação de outros serviços de
natureza ﬁnanceira e aﬁns a associados e a não
associados.
§ 3º A concessão de créditos e garantias a integrantes de órgãos estatutários, assim como a pessoas
físicas ou jurídicas que com eles mantenham relações
de parentesco ou negócio, deve observar procedimentos de aprovação e controle idênticos aos dispensados
às demais operações de crédito.
§ 4º A critério da assembléia geral, os procedimentos a que se refere o § 3º deste artigo podem ser
mais rigorosos, cabendo-lhe, nesse caso, a deﬁnição
dos tipos de relacionamento a serem considerados
para aplicação dos referidos procedimentos.
§ 5º As cooperativas de crédito, nos termos da
legislação especíﬁca, poderão ter acesso a recursos
oﬁciais para o ﬁnanciamento das atividades de seus
associados.
Art. 3º As cooperativas de crédito podem atuar
em nome e por conta de outras instituições, com vistas
à prestação de serviços ﬁnanceiros e aﬁns a associados e a associados.
Art. 4º O quadro social das cooperativas de crédito, composto de pessoas físicas e jurídicas, é deﬁnido pela assembléia geral, com previsão no estatuto
social.
Parágrafo único. Não serão admitidas no quadro
social da sociedade cooperativa de crédito pessoas
jurídicas que possam exercer concorrência com a
própria sociedade cooperativa, nem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios bem como
suas respectivas autarquias, fundações e empresas
estatais dependentes.
Art. 5º As cooperativas de crédito com conselho
de administração podem criar diretoria executiva a ele
subordinada, na qualidade de órgão estatutário composto por pessoas físicas associadas ou não, indicadas
por aquele conselho.
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Art. 6º O mandato dos membros do conselho ﬁscal das cooperativas de crédito terá duração de até 3
(três) anos, observada a renovação de, ao menos, 2
(dois) membros a cada eleição, sendo 1 (um) efetivo
e 1 (um) suplente.
Art. 7º É vedado distribuir qualquer espécie de
benefício às quotas-parte do capital, excetuando-se
remuneração anual limitada ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
– Selic para títulos federais.
Art. 8º Compete à assembléia geral das cooperativas de crédito estabelecer a fórmula de cálculo a
ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de
perdas, com base nas operações de cada associado
realizadas ou mantidas durante o exercício, observado
o disposto no art. 7º desta Lei Complementar.
Art. 9º É facultado às cooperativas de crédito,
mediante decisão da assembléia geral, compensar,
por meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo remanescente das perdas veriﬁcadas no exercício ﬁndo.
Parágrafo único. Para o exercício da faculdade
de que trata o caput deste artigo, a cooperativa deve
manter-se ajustada aos limites de patrimônio exigíveis
na forma da regulamentação vigente, conservando o
controle da parcela correspondente a cada associado
no saldo das perdas retidas.
Art. 10. A restituição de quotas de capital depende, inclusive, da observância dos limites de patrimônio
exigíveis na forma da regulamentação vigente, sendo
a devolução parcial condicionada, ainda, à autorização
especíﬁca do conselho de administração ou, na sua
ausência, da diretoria.
Art. 11. As cooperativas centrais de crédito e suas
confederações podem adotar, quanto ao poder de voto
das ﬁliadas, critério de proporcionalidade em relação
ao número de associados indiretamente representados
na assembléia geral, conforme regras estabelecidas
no estatuto.
Art. 12. O CMN, no exercício das competências que lhe são atribuídas pela legislação que rege
o SFN, poderá dispor, inclusive, sobre as seguintes
matérias:
I – requisitos a serem atendidos previamente à
constituição ou transformação das cooperativas de
crédito, com vistas ao respectivo processo de autorização a cargo do Banco Central do Brasil;
II – condições a serem observadas na formação
do quadro de associados e na celebração de contratos
com outras instituições;
III – tipos de atividades a serem desenvolvidas e
de instrumentos ﬁnanceiros passíveis de utilização;
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IV – fundos garantidores, inclusive a vinculação
de cooperativas de crédito a tais fundos;
V – atividades realizadas por entidades de qualquer natureza, que tenham por objeto exercer, com
relação a um grupo de cooperativas de crédito, supervisão, controle, auditoria, gestão ou execução em
maior escala de suas funções operacionais;
VI – vinculação a entidades que exerçam, na
forma da regulamentação, atividades de supervisão,
controle e auditoria de cooperativas de crédito;
VII – condições de participação societária em outras entidades, inclusive de natureza não cooperativa,
com vistas ao atendimento de propósitos complementares, no interesse do quadro social;
VIII – requisitos adicionais ao exercício da faculdade de que trata o art. 9º desta Lei Complementar.
§ 1º O exercício das atividades a que se refere o
inciso V do caput deste artigo, regulamentadas pelo
Conselho Monetário Nacional – CMN, está sujeito à ﬁscalização do Banco Central do Brasil, sendo aplicáveis
às respectivas entidades e a seus administradores as
mesmas sanções previstas na legislação em relação
às instituições ﬁnanceiras.
§ 2º O Banco Central do Brasil, no exercício de
sua competência de ﬁscalização das cooperativas de
crédito, assim como a entidade que realizar, nos termos
da regulamentação do CMN, atividades de supervisão
local podem convocar assembléia geral extraordinária
de instituição supervisionada, à qual poderão enviar
representantes com direito a voz.
Art. 13. Não constitui violação do dever de sigilo
de que trata a legislação em vigor o acesso a informações pertencentes a cooperativas de crédito por parte
de cooperativas centrais de crédito, confederações de
centrais e demais entidades constituídas por esse segmento ﬁnanceiro, desde que se dê exclusivamente no
desempenho de atribuições de supervisão, auditoria,
controle e de execução de funções operacionais das
cooperativas de crédito.
Parágrafo único. As entidades mencionadas no
caput deste artigo devem observar sigilo em relação
às informações que obtiverem no exercício de suas
atribuições, bem como comunicar às autoridades competentes indícios de prática de ilícitos penais ou administrativos ou de operações envolvendo recursos
provenientes de qualquer prática criminosa.
Art. 14. As cooperativas singulares de crédito
poderão constituir cooperativas centrais de crédito
com o objetivo de organizar, em comum acordo e em
maior escala, os serviços econômicos e assistenciais
de interesse das ﬁliadas, integrando e orientando suas
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atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços.
Parágrafo único. As atividades de que trata o
caput deste artigo, respeitada a competência do
Conselho Monetário Nacional e preservadas as responsabilidades envolvidas, poderão ser delegadas
às confederações constituídas pelas cooperativas
centrais de crédito.
Art. 15. As confederações constituídas de cooperativas centrais de crédito têm por objetivo orientar,
coordenar e executar atividades destas, nos casos em
que o vulto dos empreendimentos e a natureza das
atividades transcenderem o âmbito de capacidade ou
a conveniência de atuação das associadas.
Art. 16. As cooperativas de crédito podem ser
assistidas, em caráter temporário, mediante administração em regime de cogestão, pela respectiva cooperativa central ou confederação de centrais para sanar
irregularidades ou em caso de risco para a solidez da
própria sociedade, devendo ser observadas as seguintes condições:
I – existência de cláusula especíﬁca no estatuto
da cooperativa assistida, contendo previsão da possibilidade de implantação desse regime e da celebração do convênio de que trata o inciso II do caput
deste artigo;
II – celebração de convênio entre a cooperativa a ser assistida e a eventual cogestora, a ser referendado pela assembléia geral, estabelecendo, pelo
menos, a caracterização das situações consideradas
de risco que justiﬁquem a implantação do regime de
cogestão, o rito dessa implantação por iniciativa da
entidade cogestora e o regimento a ser observado
durante a cogestão; e
III – realização, no prazo de até 1 (um) ano da
implantação da cogestão, de assembléia geral extraordinária para deliberar sobre a manutenção desse
regime e da adoção de outras medidas julgadas necessárias.
Art. 17. A assembléia geral ordinária das cooperativas de crédito realizar-se-á anualmente, nos 4
(quatro) primeiros meses do exercício social.
Art. 18. Ficam revogados os arts. 40 e 41 da
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e o § 3º
do art. 10, o § 10 do art. 18, o parágrafo único do art.
86 e o art. 84 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro
de 1971.
Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, se V. Exª me permite, em
nome dos cooperativados, muito obrigado ao Senado
e ao Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Vamos votar as autoridades, Senadora Patrícia Saboya,
porque o projeto de V. Exª será um projeto de votação
simbólica. E, como já estamos com os Senadores nos
seus lugares, podemos votar os embaixadores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 260, DE 2008
(Escolha de chefe de missão diplomática)
Mensagem 260, de 2008 (nº 977/2008,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Sr. Paulo Antonio Pereira Pinto, 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 do Azerbaijão.
O parecer é favorável. (Parecer nº 81, de 2009–
CRE)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Garibaldi.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Na votação anterior, Sr. Presidente, por um equívoco meu, saiu o resultado como se eu estivesse votado pela abstenção.
Claro que não votei pela abstenção. Não gosto de votar
pela abstenção em matéria nenhuma, principalmente
em relação a essa, das cooperativas.
Então, eu queria registrar isto, parabenizando o
Senador Gerson Camata e o Senador Osmar Dias:
não à abstenção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa, adivinhando a intenção de V. Exª, já tinha
dito que se tratava de um equívoco.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
Se todos os Senadores já votaram, vou encerrar
a votação.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e, NÃO, 3.
Não houve abstenção.
Total: 43 votos.
O nome foi aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa
votação foi muito rápida. Eu gostaria de expressar meu
voto “sim”, por favor ...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará o voto de V. Exª.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...para o Embaixador Paulo Antonio Pereira Pinto ir
para o Azerbaijão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Rosalba, a Ata também registrará o voto
de V. Exª.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito obrigada.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, andei mais devagar que o Senador Suplicy e deixei de
votar, mas teria muito prazer em ter aprovado – e não
tenho por que esconder isto – o nome do ilustre embaixador para cumprir essa missão tão nobre da diplomacia brasileira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará a vontade de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 284, DE 2008
(Escolha de chefe de missão diplomática)
Mensagem 284, de 2008 (nº 1.000/2008,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Senado Federal a indicação da Srª Renata Stille,
Ministra de Segunda Classe, para exercer o
cargo de Embaixadora junto à República da
Nova Zelândia.
O parecer é favorável. (Parecer nº 82, de 2009–
CRE)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo oradores que desejem discutir a
matéria, encerro a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos Srs. Senadores para votarem.
Senador Eliseu Resende, Senador Tasso Jereissati com a palavra.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de aproveitar este momento em que se está
votando a indicação do Embaixador da Nova Zelândia
para louvar a iniciativa da Mesa, presidida por V. Exª,
que, diante dessas circunstâncias todas que têm envolvido o Senado Federal, tem tomado a iniciativa de
enfrentar todos os problemas, sem os esconder, não
querendo colocá-los debaixo do tapete, nem debaixo
da mesa. Tenho uma satisfação muito grande em ver
essa disposição de V. Exª para, realmente, enfrentar
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problemas que vêm sendo acumulados durante anos
e anos, fazendo com que esta Casa volte a ter o prestígio e a credibilidade que ela merece ter da opinião
pública brasileira.
Gostaria de fazer este registro, já que publicamente declarei que não votaria em V. Exª na oportunidade da eleição.
Quero fazer este registro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado a V. Exª, Senador Tasso Jereissati.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu queria pedir a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– ...que registrasse meu voto. Na votação anterior, Sr.
Presidente, fui atender...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sua intenção de voto será registrada.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Por favor, Sr. Presidente, registre em Ata.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB ) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Também para registrar meu voto na votação anterior, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata fará o registro.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Eu gostaria também que V. Exª registrasse meu voto
na votação anterior, por favor. Senador Jayme Campos, Mato Grosso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Jayme Campos, de Mato Grosso, seu voto
será registrado.
Vou encerrar a votação.
Alguém ainda está votando?
O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de registrar
meu voto na votação anterior, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está registrado, Senador Eliseu Resende.
O Senador Osmar Dias está terminando de votar.
Se todos os Senadores já votaram, 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, 6.
Não houve abstenção.
Total: 58 votos.
A indicação foi aprovada pelo Senado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Só para registrar minha votação anterior. Não pude estar presente, mas gostaria
que ﬁcasse registrada em Ata.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Osmar Dias, registrada em Ata sua intenção de voto.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, pela ordem, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Na votação anterior,
eu também gostaria de registrar meu voto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Marconi Perillo, seu voto será registrado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta.

MENSAGEM Nº 3, DE 2009
(Escolha de chefe de missão diplomática)
Mensagem nº 3, de 2009 (nº 18/2009,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação da Srª Marcela Maria Nicodemos, Ministra de Segunda Classe, para
exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto
à República da Armênia.
O parecer da Comissão de Relações Exteriores
é favorável. (Parecer nº 83, de 2009–CRE)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo orador que deseje se manifestar, a
discussão está encerrada.
Vamos, então, proceder à votação.
Determino à Secretaria que abra o painel. (Pausa.)
As Srªs e os Srs Senadores já podem votar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta é a última votação? É o último nome de Embaixador?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Teremos ainda uma outra autoridade para votar, se
os Líderes concordarem. Além dos embaixadores, há
o nome do Diretor da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários, Antaq. Se V. Exªs consentirem, faremos
ainda outra votação; se não, deixaremos para outra
sessão.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Fica a
critério de V. Exª. Podemos votar hoje ou amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Então, votaremos logo.
As Srªs e os Srs Senadores já podem votar o
nome da Embaixadora Marcela Nicodemos para o
cargo na Armênia.
(Procede-se à votação.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para encaminhar, quero dizer que o PRB
vota favoravelmente e deseja à Embaixadora Marcela
Maria Nicodemos todo sucesso nessa missão importantíssima que ela vai desempenhar na cheﬁa de uma
representação permanente na Armênia.
Fica aqui, Sr. Presidente, encaminhamento favorável e votos de pleno êxito do Partido Republicano
Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se todos os Senadores já votaram, vou encerrar a
votação.
O Senador Mário Couto ainda está votando. Senador Paulo Duque.
Registrado o voto, vou encerrar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 48 Srs. Senadores; e NÃO, 5.
Não houve abstenções.
Total: 53 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PARECER Nº 63, DE 2009
(Escolha de autoridades)
Parecer nº 63, de 2009, sobre a Mensagem nº 277, de 2008 (nº 989/2008, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal a
escolha do Sr. Tiago Pereira Lima, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional
de Transportes Aquaviários, a partir de 19 de
fevereiro de 2009.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo oradores que peçam a palavra,
encerro a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores poderão votar depois de o painel ser desligado e preparado para a
nova votação.
As Srªs e os Srs. Senadores podem votar.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de mencionar o nome do Sr. Tiago Pereira Lima e dizer ao Plenário que, na Comissão de Infraestrutura, após uma
intensa sabatina de elevado nível técnico, ele foi aprovado praticamente pela maioria dos presentes, numa
votação maciça de aprovação de seu nome.
Devido à importância desse setor, dessa agência reguladora e da falta de um diretor para compor a
Mesa Diretora dessa autarquia, nós vemos que a presença do Sr. Tiago Pereira Lima frente àquela diretoria
vai fazer uma grande diferença e vai colocar um novo
ímpeto de trabalho, como está precisando esse setor
aquaviário do País, que é um modal importante, muito pouco explorado no País e dele depende um novo
desenvolvimento do transporte, principalmente da logística, no interior deste grande País.
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Então, eu gostaria de mencionar isso, até para
alertar os Senadores que não pertencem à Comissão
de Infraestrutura de que o indicado foi altamente sufragado, positivamente, naquela Comissão.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Senador Gilberto, e foi o primeiro sufragado na nova
cartilha que foi aprovada na Comissão. Foi o primeiro
sabatinado nas novas regras, digamos assim.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Jayme Campos, desejaria usar da palavra?
Segundo informa a Mesa, V. Exª teria se inscrito.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu queria, nesta oportunidade, falar da
importância da indicação do Dr. Tiago Pereira para o
cargo de Diretor da Antaq.
É um moço extremamente preparado, conhecedor
profundo dos problemas do setor hidroviário do nosso
País e, certamente, poderá fazer um grande trabalho,
sobretudo porque no Brasil, hoje, 70% dos transportes
são rodoviários, 17% são ferroviários e apenas 13%
são no setor hidroviário.
Portanto, eu espero que ele faça um bom trabalho,
sobretudo não esquecendo o nosso querido Estado
de Mato Grosso, que tem um potencial fantástico. Nós
precisamos, com certeza, buscar novas alternativas
para uma melhor logística intermodal em nosso País,
principalmente na nossa Região Centro-Oeste, que necessita de um transporte mais barato. Eu imagino que,
com o transporte hidroviário, estaremos viabilizando a
nossa agricultura, sobretudo para nós, que habitamos
essa vasta região do nosso País.
Portanto, eu espero que se transforme numa
próxima realidade a integração através da Teles PiresTapajós, que será uma importante hidrovia do nosso
País, e de outras, como a Araguaia-Tocantins.
Portanto, eu espero que o Dr. Tiago, que teve o
nosso voto na Comissão de Infraestrutura, que teve o
voto aqui, no plenário desta Casa, possa corresponder
à expectativa e à conﬁança de todos nós, Senadores
da República, nessa nova missão de fazer do transporte hidroviário, com certeza, uma nova perspectiva
para a melhoria do transporte do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Não havendo mais oradores, vou encerrar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 44 Senadores; e NÃO, 12.
Não houve abstenção.
Total: 56 votos.
O nome foi aprovado e será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Não teremos mais votações nominais nesta
tarde.
Vamos votar o Projeto da Senadora Patrícia Saboya, que é o Projeto de Resolução nº 8.
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(quarenta e um milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de março
de 2009.

Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2009
Projeto de Resolução nº 8, de 2009, de
autoria da Senadora Patrícia Saboya, que
autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito com a garantia da União
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de quarenta e um milhões
de dólares dos Estados Unidos da América
[parece que não está com tanta crise, já está
tendo um certo dinheiro para emprestar ao
Ceará], para o Programa de Modernização
Fiscal do Estado do Ceará [o que nós louvamos], Proﬁsco.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
estiverem de acordo queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovada a matéria.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação ﬁnal ao Projeto de Resolução
nº 8, de 2009.
É o seguinte:

PARECER Nº 84, DE 2009
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 8, de 2009.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal do
Projeto de Resolução nº 8, de 2009, que autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, no valor de até US$41.000.000,00

ANEXO AO PARECER Nº 84, DE 2009
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução nº 8, de 2009.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº , DE 2009
Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de até
US$41.000.000,00 (quarenta e um milhões
de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Ceará autorizado a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$41.000.000,00 (quarenta e
um milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do “Programa de Modernização Fiscal do Estado do Ceará
– PROFISCO CE”.
Art. 2º A operação de crédito, referida no art. 1º,
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Ceará;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$41.000.000,00 (quarenta e um
milhões de dólares norte-americanos);

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

V – prazo de desembolso: até 4 (quatro) anos,
contado a partir da vigência do contrato;
VI – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
após o início da vigência do contrato, e a última, o mais
tardar, 20 (vinte) anos após a assinatura do contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo a uma
taxa anual, para cada trimestre, composta pela Libor
trimestral para dólar norte-americano, mais ou menos
uma margem de custo relacionada aos empréstimos
que ﬁnanciam os empréstimos modalidade Libor, mais
o valor líquido de qualquer custo/lucro gerado por operações, para mitigar as ﬂutuações da Libor, mais a margem para empréstimos do capital ordinário;
VIII – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta
e cinco centésimos por cento ao ano), a ser estabelecida periodicamente pelo BID, e calculada sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias
após a assinatura do contrato;
IX – despesa com inspeção e supervisão geral:
o mutuário será notiﬁcado de um valor devido em um
semestre determinado, que não poderá ser superior
a 1% (um por cento) do ﬁnanciamento, dividido pelo
número de semestres, compreendido no prazo original
de desembolsos.
§ 1º As datas de pagamentos do principal e dos
encargos ﬁnanceiros, bem como dos desembolsos,
poderão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º Até 30 (trinta) dias, previamente ao primeiro
desembolso, o mutuário deverá conﬁrmar a opção pela
taxa de juros, podendo ela ser alterada para a modalidade baseada no custo do capital ordinário do BID.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Ceará na contratação da operação de
crédito externo referida nesta resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado do Ceará celebre contrato com a União para a concessão
de contra-garantias, sob a forma de vinculação das
receitas próprias, de que trata o art. 155, e das cotas
de repartição de receitas, de que tratam os arts. 157 e
159, todos da Constituição Federal, e outras garantias
em direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do estado
ou das transferências federais.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta resolução.
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Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada a redação ﬁnal, que se encontra
sobre a mesa.
A matéria vai à promulgação.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apenas quero agradecer a V. Exª, a todas as Senadoras
e Senadores por mais essa oportunidade para o meu
Estado do Ceará. Agradeço, portanto, o esforço que
V. Exª fez, sabendo da importância e do impacto que
esse empréstimo poderá ter para o nosso Estado.
Muito obrigada a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço ao 1º Secretário em exercício, Senador Mão
Santa, que leia o pedido de CPI para o Departamento
Nacional de Transportes, do Senador Mário Couto.
Senador Mário Couto, peço a sua atenção.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 277, DE 2009-SF
(Do Senador Mário Couto
e outros Senhores Senadores)
Requeremos, fulcrados no que preceitua o § 3º,
do art. 58 da Constituição Federal, combinado com o
art. 145, do Regimento Interno do Senado Federal, a
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, composta de 13 (treze) membros titulares e sete suplentes,
para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apurar as
causas, condições e responsabilidades relacionadas
aos graves problemas veriﬁcados na contratação de
serviços, obras, processos licitatórios, convênios, dentre
outras irregularidades, praticadas pelo Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, evidenciados a partir de Relatórios e demais atos ﬁscalizadores do Tribunal de Contas da União (TCU).
Para a realização dos seus trabalhos, a Comissão contará com recursos da ordem de R$150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais).
Justiﬁcação
Senhor Presidente,
Tem sido uma constante nos relatórios e atos
ﬁscalizadores realizados pelo Tribunal de Contas da
União a presença de irregularidades nos convênios,
contratos e instrumentos congêneres praticados pelo
Departamento Nacional de – Infra-Estrutura de Trans-
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portes – DNIT, levando, quase sempre, à suspensão da
execução física e ﬁnanceira desses contratos, o mesmo
ocorrendo com os vários certames licitatórios, ante a
declaração de vícios que os levam ao cancelamento.
Concluiu-se que esta é uma prática perene no
referido órgão em razão de sua constância e volume,
preocupando, sobremaneira, o trato com a coisa pública, quedando de morte a Administração Pública,
pela inobservância de seus princípios constitucionais
explícitos, como o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência.
Não há mais como retardar a adoção de medidas
por este Parlamento que, em caráter de urgência, deve
valer-se de sua atribuição constitucional ﬁscalizadora e apurar, com seriedade e profundidade, todas as
causas, condições e responsabilidade relacionadas a
esses graves problemas reiteradamente aduzidos pelo
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Tribunal de Contas da União, cujo verso dos relatórios
e acórdãos redundam em consignar as mesmas falhas
já apuradas em processos anteriores, que se repetem
a cada novo procedimento para contratação de serviços, obras e similares.
Destarte, o instituto apropriado e indispensável
para essa ação investigatória é, sem dúvida, o estatuído pelo já citado Art. 58, § 3º, da vigente Constituição
Federal, a Comissão Parlamentar de Inquérito.
Como parte integrante desta exordial, anexos os
Relatórios do Tribunal de Contas da União que comprovam a prática reiterada de irregularidades cometidas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes – DNIT.
Sala das Sessões, . – Senador Mário Couto.
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MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

387

06315

388

06316

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

389

06317

390

06318

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

391

06319

392

06320

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

393

06321

394

06322

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

395

06323

396

06324

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

397

06325

398

06326

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

399

06327

400

06328

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

401

06329

402

06330

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

403

06331

404

06332

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

405

06333

406

06334

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

407

06335

408

06336

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

409

06337

410

06338

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

411

06339

412

06340

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

413

06341

414

06342

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

415

06343

416

06344

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

417

06345

418

06346

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

419

06347

420

06348

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

421

06349

422

06350

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

423

06351

424

06352

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

425

06353

426

06354

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

427

06355

428

06356

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

429

06357

430

06358

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

431

06359

432

06360

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

433

06361

434

06362

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

435

06363

436

06364

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

437

06365

438

06366

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

439

06367

440

06368

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

441

06369

442

06370

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

443

06371

444

06372

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

445

06373

446

06374

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

447

06375

448

06376

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

449

06377

450

06378

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

451

06379

452

06380

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

453

06381

454

06382

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

455

06383

456

06384

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

457

06385

458

06386

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

459

06387

460

06388

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

461

06389

462

06390

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

463

06391

464

06392

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

465

06393

466

06394

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

467

06395

468

06396

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

469

06397

470

06398

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

471

06399

472

06400

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

473

06401

474

06402

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

07/05/2007 - TCU Suspende Concorrência do Dnit

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

475

06403

476

06404

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

477

06405

478

06406

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

479

06407

480

06408

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

481

06409

482

06410

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

483

06411

484

06412

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

485

06413

486

06414

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

487

06415

488

06416

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

489

06417

490

06418

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23/04/2007 - TCU Suspende Concorrência do Dnit (SC)

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

491

06419

492

06420

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

493

06421

494

06422

Quarta-feira 25

Data Criação: 17/05/2007

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

495

06423

496

06424

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

497

06425

498

06426

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

499

06427

500

06428

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

501

06429

502

06430

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

503

06431

504

06432

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

505

06433

506

06434

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

507

06435

508

06436

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

509

06437

510

06438

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

511

06439

512

06440

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

513

06441

514

06442

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

515

06443

516

06444

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

517

06445

518

06446

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

519

06447

520

06448

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

521

06449

522

06450

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

523

06451

524

06452

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

525

06453

526

06454

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

527

06455

528

06456

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

529

06457

530

06458

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

531

06459

532

06460

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25

533

06461

534

06462

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido contém subscritores em número suﬁciente para constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do art. 145
do Regimento Interno. Assim, 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.
Peço aos Srs. Líderes, então, que mandem os
nomes dos membros indicados respectivamente por
S. Exªs à Mesa, para que a Comissão possa se instaurar.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra o Senador Mário Couto, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero, aqui, fazer meus agradecimentos à Mesa e a V. Exª
por terem dado a importância que esse requerimento
merece, instaurando uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar irregularidades no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Há
muito tempo, Sr. Presidente, vou à tribuna desta Casa
para mostrar as irregularidades cometidas nas obras
e nas licitações feitas pelo Dnit. Há um ano e meio,
esse requerimento está sobre a mesa para ser lido.
Hoje, ﬁnalmente, com a boa vontade de V. Exª, com
o respeito que V. Exª tem a todos os Senadores, indiscriminadamente, V. Exª entendeu a importância do
meu requerimento, V. Exª entendeu que faz parte da
minha atribuição e da minha obrigação ﬁscalizar, e assim estou fazendo. Espero que, ao ﬁnal dos trabalhos
da CPI do Dnit, possa haver os resultados por que a
sociedade espera.
Agradeço a V. Exª e à Mesa desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro,
que quer fazer uma retiﬁcação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney,
Srªs e Srs. Senadores, na sessão deliberativa do dia
17 de dezembro último, durante o processo de votação
do Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2003, que dis-
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põe sobre a política pesqueira nacional, que regula a
atividade pesqueira e que dá outras providências, eu,
como Relator da matéria, veriﬁquei a existência de dois
equívocos, que, nos termos do art. 325 do Regimento
e de seus incisos, não havendo objeção do Plenário,
gostaria que fossem corrigidos, Sr. Presidente.
Primeiro, na votação e aprovação da Emenda
nº 19, de autoria do ilustre Senador Romero Jucá, o
autor propunha tão-somente a modiﬁcação do caput
do citado artigo, com a consequente manutenção do
parágrafo único. Por lapso manifesto, conforme dispõe
o inciso II do art. 325 do Regimento Interno, foi omitida da emenda a expressão caput, o que implicaria na
retirada do parágrafo único do art. 27 do Substitutivo,
dispositivo este que deve permanecer no texto.
Sr. Presidente, há uma segunda emenda de retiﬁcação. Outra inexatidão originou-se de erro gráﬁco na
digitação do destaque para supressão de parágrafos
no art. 37 do Substitutivo, em que foi omitida a retirada
também do §3º do referido dispositivo. Assim, a correção que se propõe é no sentido de compatibilizar o
texto, uma vez que o que se propôs foi a supressão
de todos os parágrafos do art. 37 do Substitutivo, que
guardam relação entre si.
Sr. Presidente, as correções que ora sugerimos
não implicam ou prejudicam, de maneira alguma, o sentido da proposta, posto que elas tão-somente ajustam
o texto do Substitutivo com a intenção do legislador, o
que resultou de acordo feito com o Executivo, por meio
de representantes da Secretaria da Pesca, do Ibama
e da Casa Civil, de representantes dos pescadores
e dos industriais da pesca, e entre todos os partidos
políticos que aprovaram a matéria no ﬁnal da sessão
legislativa passada.
Solicitamos, portanto, sejam as modiﬁcações sugeridas por este relato submetidas ao Plenário.
Sr. Presidente, o Senador Romero Jucá, Líder do
Governo no Senado, foi o autor da Emenda nº 19, está
de acordo com as correções que agora proponho.
Peço a V. Exª que as submeta ao Plenário, para
que, feitas as correções, o Projeto de Lei da Pesca,
que é da maior importância, gere realmente uma lei
que possibilite ao Brasil se tornar o maior produtor de
pescado do mundo, pois tem potencial para isso.
V. Exª, então, nesse dia, pode, feitas as correções,
aprovar e encaminhar o Projeto à Câmara Federal.
É a seguinte a retiﬁcação solicitada:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Flexa Ribeiro, o pedido de retiﬁcação de V.
Exª é procedente. Fizemos distribuir ao Plenário um
quadro comparativo que mostra exatamente que houve
erro de digitação na publicação, mas a Mesa não tem
a competência para retiﬁcar e, sim, para submeter ao
Plenário a retiﬁcação.
Em votação a retiﬁcação solicitada pelo Senador
Flexa Ribeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação ﬁnal.
É o seguinte:
PARECER Nº 85, DE 2009
(Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 29,
de 2003 (nº 687, de 1995, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação
ﬁnal do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
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Câmara nº 29, de 2003 (nº 687, de 1995, na Casa de
origem), que dispõe sobre a política pesqueira nacional,
regula a atividade pesqueira e dá outras providências,
consolidando as sugestões do relator, aprovadas pelo
Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de março
de 2009.

ANEXO AO PARECER Nº 85, DE 2009
Redação ﬁnal do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 29, de
2003 (nº 687, de 1995, na Casa de origem).
Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura
e da Pesca, regula as atividades pesqueiras
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Normas Gerais da Política Nacional
de Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura e da Pesca
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a Política Nacional
de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da
Pesca, formulada, coordenada e executada com o objetivo de promover:
I – o desenvolvimento sustentável da pesca e
da aquicultura como fonte de alimentação, emprego,
renda e lazer, garantindo-se o uso sustentável dos
recursos pesqueiros, bem como a otimização dos benefícios econômicos decorrentes, em harmonia com
a preservação e a conservação do meio ambiente e
da biodiversidade;
II – o ordenamento, o fomento e a ﬁscalização
da atividade pesqueira;
III – a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos pesqueiros e dos ecossistemas
aquáticos;
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IV – o desenvolvimento socioeconômico, cultural
e proﬁssional dos que exercem a atividade pesqueira,
bem como de suas comunidades.
CAPÍTULO II
Das Deﬁnições
Art. 2º Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I – recursos pesqueiros: os animais e os vegetais
hidróbios passíveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de subsistência, cientíﬁca,
comercial e pela aquicultura;
II – aquicultura: a atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá
total ou parcialmente em meio aquático, implicando
a propriedade do estoque sob cultivo, equiparada à
atividade agropecuária e classiﬁcada nos termos do
art. 20 desta lei;
III – pesca: toda operação, ação ou ato tendente
a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros;
IV – aquicultor: a pessoa física ou jurídica que,
registrada e licenciada pelas autoridades competentes,
exerce a aquicultura com ﬁns comerciais;
V – armador de pesca: a pessoa física ou jurídica que, registrada e licenciada pelas autoridades
competentes, apresta, em seu nome ou sob sua
responsabilidade, embarcação para ser utilizada
na atividade pesqueira, pondo-a ou não a operar
por sua conta;
VI – empresa pesqueira: a pessoa jurídica que,
constituída de acordo com a legislação e devidamente
registrada e licenciada pelas autoridades competentes, dedica-se, com ﬁns comerciais, ao exercício da
atividade pesqueira prevista nesta lei;
VII – embarcação brasileira de pesca: a pertencente a pessoa natural residente e domiciliada no Brasil
ou a pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no País, bem como
aquela sob contrato de arrendamento por empresa
pesqueira brasileira;
VIII – embarcação estrangeira de pesca: a pertencente a pessoa natural residente e domiciliada no
exterior ou a pessoa jurídica constituída segundo as
leis de outro país, em que tenha sede e administração,
ou, ainda, as embarcações brasileiras arrendadas a
pessoa física ou jurídica estrangeira;
IX – transbordo do produto da pesca: fase da
atividade pesqueira destinada à transferência do pescado e dos seus derivados de embarcação de pesca
para outra embarcação;
X – áreas de exercício da atividade pesqueira: as
águas continentais, interiores, o mar territorial, a plataforma continental, a zona econômica exclusiva bra-
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sileira, o alto mar e outras áreas de pesca, conforme
acordos e tratados internacionais ﬁrmados pelo Brasil,
excetuando-se as áreas demarcadas como unidades
de conservação da natureza de proteção integral ou
como patrimônio histórico e aquelas deﬁnidas como
áreas de exclusão para a segurança nacional e para
o tráfego aquaviário;
XI – processamento: fase da atividade pesqueira
destinada ao aproveitamento do pescado e de seus
derivados, provenientes da pesca e da aquicultura;
XII – ordenamento pesqueiro: o conjunto de normas e ações que permitem administrar a atividade
pesqueira, com base no conhecimento atualizado dos
seus componentes biológico-pesqueiros, ecossistêmico, econômicos e sociais;
XIII – águas interiores: as baías, lagunas, braços
de mar, canais, estuários, portos, angras, enseadas,
ecossistemas de manguezais, ainda que a comunicação com o mar seja sazonal, e as águas compreendidas entre a costa e a linha de base reta, ressalvado o
disposto em acordos e tratados de que o Brasil seja
parte;
XIV – águas continentais: os rios, bacias, ribeirões, lagos, lagoas, açudes ou quaisquer depósitos de
água não marinha, naturais ou artiﬁciais, e os canais
que não tenham ligação com o mar;
XV – alto mar: a porção de água do mar não
incluída na zona econômica exclusiva, no mar territorial ou nas águas interiores e continentais de outro
Estado, nem nas águas arquipelágicas de EstadoArquipélago;
XVI – mar territorial: faixa de 12 (doze) milhas
marítimas de largura, medida a partir da linha de baixamar do litoral continental e insular brasileiro, tal como
indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oﬁcialmente pelo Brasil;
XVII – zona econômica exclusiva: faixa que se
estende das 12 (doze) às 200 (duzentas) milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem
para medir a largura do mar territorial;
XVIII – plataforma continental: o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do
mar territorial, em toda a extensão do prolongamento
natural do território terrestre, até o bordo exterior da
margem continental, ou até uma distância de 200 (duzentas) milhas marítimas das linhas de base, a partir
das quais se mede a largura do mar territorial, nos
casos em que o bordo exterior da margem continental
não atinja essa distância;
XIX – defeso: a paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo como motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como

Quarta-feira 25

539

06467

paralisações causadas por fenômenos naturais ou
acidentes;
XX – espécies estabelecidas: aquelas que se
reproduzem de forma natural fora de sua área de origem e são observadas na pesca, em região ou área
considerada;
XXI – pescador amador: a pessoa física, brasileira
ou estrangeira, que, licenciada pela autoridade competente, pratica a pesca sem ﬁns econômicos;
XXII – pescador proﬁssional: a pessoa física, brasileiro ou estrangeiro residente no País que, licenciado
pelo órgão público competente, exerce a pesca com
ﬁns comerciais, atendidos os critérios estabelecidos
em legislação especíﬁca.
CAPÍTULO III
Da Sustentabilidade do Uso
dos Recursos Pesqueiros e
da Atividade de Pesca
Seção I
Da Sustentabilidade do Uso
dos Recursos Pesqueiros
Art. 3º Compete ao Poder Público a regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Atividade Pesqueira, conciliando o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos recursos
pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais, calculando, autorizando ou estabelecendo, em cada caso:
I – os regimes de acesso;
II – a captura total permissível;
III – o esforço de pesca sustentável;
IV – os períodos de defeso;
V – as temporadas de pesca;
VI – os tamanhos de captura;
VII – as áreas interditadas ou de reservas;
VIII – as artes, os aparelhos, os métodos e os
sistemas de pesca e cultivo;
IX – a capacidade de suporte dos ambientes;
X – as necessárias ações de monitoramento,
controle e ﬁscalização da atividade;
XI – a proteção de indivíduos em processo de
reprodução ou recomposição de estoques.
§ 1º O ordenamento pesqueiro deve considerar
as peculiaridades e as necessidades dos pescadores
artesanais, de subsistência e da aquicultura familiar,
visando garantir sua permanência e continuidade.
§ 2º Compete aos estados e ao Distrito Federal
o ordenamento da pesca nas águas continentais de
suas respectivas jurisdições, observada a legislação
aplicável, podendo o exercício da atividade ser restrita
a uma determinada bacia hidrográﬁca.
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Seção II
Da Atividade Pesqueira
Art. 4º A atividade pesqueira compreende todos os
processos de pesca, explotação e exploração, cultivo,
conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros.
Parágrafo único. Consideram-se atividade pesqueira artesanal, para os efeitos desta lei, os trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos
de pesca, os reparos realizados em embarcações de
pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal.
Art. 5º O exercício da atividade pesqueira somente
poderá ser realizado mediante prévio ato autorizativo,
emitido pela autoridade competente, asseguradas:
I – a proteção dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios
de preservação da biodiversidade e o uso sustentável
dos recursos naturais;
II – a busca de mecanismos para a garantia da
proteção e da seguridade do trabalhador e das populações com saberes tradicionais;
III – a busca da segurança alimentar e a sanidade
dos alimentos produzidos.
Art. 6º O exercício da atividade pesqueira poderá
ser proibido transitória, periódica ou permanentemente,
nos termos das normas especíﬁcas, para proteção:
I – de espécies, áreas ou ecossistemas ameaçados;
II – do processo reprodutivo das espécies e de
outros processos vitais para a manutenção e a recuperação dos estoques pesqueiros;
III – da saúde pública;
IV – do trabalhador.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput deste
artigo, o exercício da atividade pesqueira é proibido:
I – em épocas e nos locais deﬁnidos pelo órgão
competente;
II – em relação às espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos não permitidos
pelo órgão competente;
III – sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro expedido pelo órgão competente;
IV – em quantidade superior à permitida pelo
órgão competente;
V – em locais próximos às áreas de lançamento
de esgoto nas águas, com distância estabelecida em
norma especíﬁca;
VI – em locais que causem embaraço à navegação;
VII – mediante a utilização de:
a) explosivos;
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b) processos, técnicas ou substâncias
que, em contato com a água, produzam efeito
semelhante ao de explosivos;
c) substâncias tóxicas ou químicas que
alterem as condições naturais da água;
d) petrechos, técnicas e métodos não
permitidos ou predatórios.
§ 2º São vedados o transporte, a comercialização,
o processamento e a industrialização de espécimes
provenientes da atividade pesqueira proibida.
Art. 7º O desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira dar-se-á mediante:
I – a gestão do acesso e uso dos recursos pesqueiros;
II – a determinação de áreas especialmente protegidas;
III – a participação social;
IV – a capacitação da mão-de-obra do setor pesqueiro;
V – a educação ambiental;
VI – a construção e a modernização da infra-estrutura portuária de terminais portuários, bem como a
melhoria dos serviços portuários;
VII – a pesquisa dos recursos, técnicas e métodos pertinentes à atividade pesqueira;
VIII – o sistema de informações sobre a atividade pesqueira;
IX – o controle e a ﬁscalização da atividade pesqueira;
X – o crédito para fomento ao setor pesqueiro.
CAPÍTULO IV
Da Pesca
Seção I
Da Natureza da Pesca
Art. 8º Pesca, para os efeitos desta lei, classiﬁcase como:
I – comercial:
a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador proﬁssional, de forma
autônoma ou em regime de economia familiar,
com meios de produção próprios ou mediante
contrato de parceria, desembarcado, podendo
utilizar embarcações de pequeno porte;
b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores
proﬁssionais, empregados ou em regime de
parceria por cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte,
com ﬁnalidade comercial;
II – não comercial:
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a) cientíﬁca: quando praticada por pessoa
física ou jurídica, com a ﬁnalidade de pesquisa cientíﬁca;
b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou
petrechos previstos em legislação especíﬁca,
tendo por ﬁnalidade o lazer ou o desporto;
c) de subsistência: quando praticada com
ﬁns de consumo doméstico ou escambo sem
ﬁns de lucro e utilizando petrechos previstos
em legislação especíﬁca.
Seção II
Das Embarcações de Pesca
Art. 9º Podem exercer a atividade pesqueira em
áreas sob jurisdição brasileira:
I – as embarcações brasileiras de pesca;
II – as embarcações estrangeiras de pesca cobertas por acordos ou tratados internacionais ﬁrmados
pelo Brasil, nas condições neles estabelecidas e na
legislação especíﬁca;
III – as embarcações estrangeiras de pesca arrendadas por empresas, armadores e cooperativas brasileiras de produção de pesca, nos termos e condições
estabelecidos em legislação especíﬁca.
§ 1º Para os efeitos desta lei, consideram-se
equiparadas às embarcações brasileiras de pesca as
embarcações estrangeiras de pesca arrendadas por
pessoa física ou jurídica brasileira.
§ 2º A pesca amadora ou esportiva somente poderá utilizar embarcações classiﬁcadas, pela autoridade
marítima, na categoria de esporte e recreio.
Art. 10. Embarcação de pesca, para os ﬁns desta
lei, é aquela que, permissionada e registrada junto às
autoridades competentes, na forma da legislação especíﬁca, opera, com exclusividade, em uma ou mais
das seguintes atividades:
I – na pesca;
II – na aquicultura;
III – na conservação do pescado;
IV – no processamento do pescado;
V – no transporte do pescado;
VI – na pesquisa de recursos pesqueiros.
§ 1º As embarcações que operam na pesca comercial se classiﬁcam em:
I – de pequeno porte: quando possui arqueação
bruta (AB) igual ou menor que 20 (vinte);
II – de médio porte: quando possui arqueação bruta (AB) maior que 20 (vinte) e menor que 100 (cem);
III – de grande porte: quando possui arqueação
bruta (AB) igual ou maior que 100 (cem).
§ 2º Para ﬁns creditícios, são considerados bens
de produção as embarcações, as redes e os demais
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petrechos utilizados na pesca ou na aquicultura comercial.
§ 3º Para ﬁns creditícios, são considerados instrumentos de trabalho as embarcações, as redes e
os demais petrechos e equipamentos utilizados na
pesca artesanal.
§ 4º A embarcação utilizada na pesca artesanal,
quando não estiver envolvida na atividade pesqueira,
poderá transportar as famílias dos pescadores, os
produtos da pequena lavoura e da indústria doméstica, observadas as normas da autoridade marítima
aplicáveis ao tipo de embarcação.
§ 5º É permitida a admissão, em embarcações
pesqueiras, de menores a partir de 14 (catorze) anos
de idade, na condição de aprendizes de pesca, observadas as legislações trabalhista, previdenciária e de
proteção à criança e ao adolescente, bem como as
normas da autoridade marítima.
Art. 11. As embarcações brasileiras de pesca
terão, no curso normal de suas atividades, prioridades no acesso aos portos e aos terminais pesqueiros
nacionais, sem prejuízo da exigência de prévia autorização, podendo a descarga de pescado ser feita pela
tripulação da embarcação de pesca.
Parágrafo único. Não se aplicam à embarcação
brasileira de pesca, ou estrangeira de pesca arrendada por empresa brasileira, as normas reguladoras do
tráfego de cabotagem e as referentes à praticagem.
Art. 12. O transbordo do produto da pesca, desde que previamente autorizado, poderá ser feito nos
termos da regulamentação especíﬁca.
§ 1º O transbordo será permitido, independentemente de autorização, em caso de acidente ou defeito
mecânico que implique no risco de perda do produto
da pesca ou seu derivado.
§ 2º O transbordo de pescado em área portuária,
para embarcação de transporte, poderá ser realizado
mediante autorização da autoridade competente, nas
condições nela estabelecidas.
§ 3º As embarcações pesqueiras brasileiras poderão desembarcar o produto da pesca em portos de
países que mantenham acordo com o Brasil e que
permitam tais operações na forma do regulamento
desta lei.
§ 4º O produto pesqueiro ou seu derivado, oriundo
de embarcação brasileira ou de embarcação estrangeira de pesca arrendada à pessoa jurídica brasileira,
é considerado produto brasileiro.
Art. 13. A construção e a transformação de embarcação brasileira de pesca, assim como a importação ou arrendamento de embarcação estrangeira de
pesca, dependem de autorização prévia das autorida-
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des competentes, observados os critérios deﬁnidos na
regulamentação pertinente.
§ 1º A autoridade competente poderá dispensar, nos termos da legislação especíﬁca, a exigência
de que trata o caput deste artigo, para a construção
e transformação de embarcação utilizada nas pescas
artesanal e de subsistência, atendidas as diretrizes
relativas à gestão dos recursos pesqueiros.
§ 2º A licença de construção, alteração ou de reclassiﬁcação da embarcação de pesca expedida pela
autoridade marítima está condicionada à apresentação
da Permissão Prévia de Pesca expedida pelo órgão
federal competente, conforme parâmetros mínimos
deﬁnidos em regulamento conjunto desses órgãos.
Seção III
Dos Pescadores
Art. 14. Os tripulantes das embarcações de pesca podem ser contratados sob o regime previsto na
legislação trabalhista, comercial ou sob contrato de
parceria.
Art. 15. Na pesca industrial, o armador de pesca
poderá celebrar, com pescadores proﬁssionais para
o exercício da pesca, contrato de parceria por cotaspartes, previsto em convenção coletiva de trabalho,
com cláusulas dispondo sobre as condições relativas
à responsabilidade pela embarcação, na forma da legislação especíﬁca.
§ 1º O comandante da embarcação será responsável pela direção das operações de pesca durante
a viagem ou expedição e pela disciplina do pessoal
a bordo.
§ 2º O proprietário, o armador e o preposto respondem solidariamente pelos danos a que a embarcação der causa, bem como por sua regularidade.
§ 3º Os parceiros contribuirão, para o empreendimento comum, com a embarcação apta a operar,
com equipamentos, materiais e com o trabalho, ou só
com este, conforme se ajustar no contrato, repartindo
os ganhos ou perdas ao término da cada viagem ou
expedição de pesca.
Art. 16. O ajuste entre os parceiros não prejudica a regular distribuição de funções a bordo nem
a observância dos requisitos proﬁssionais dos tripulantes, de conformidade com as leis e regulamentos
aplicáveis.
Parágrafo único. O patrão de pesca da embarcação será o responsável pelas operações de pesca
durante a viagem ou expedição.
Art. 17. Na pesca industrial, o contrato de parceria por cotas-partes deverá ser homologado pelos
sindicatos das categorias envolvidas.
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Capítulo V
Da Aquicultura
Art. 18. O aquicultor poderá coletar, capturar e
transportar organismos aquáticos silvestres, com ﬁnalidade técnico-cientíﬁca ou comercial, desde que
previamente autorizado pelo órgão competente, nos
seguintes casos:
I – reposição de plantel de reprodutores;
II – cultivo de moluscos aquáticos e de macroalgas, disciplinado em legislação especíﬁca.
Art. 19. A aquicultura é classiﬁcada como:
I – comercial: quando praticada com ﬁnalidade
econômica, por pessoa física ou jurídica;
II – cientíﬁca ou demonstrativa: quando praticada unicamente com ﬁns de pesquisa, estudos ou demonstração por pessoa jurídica legalmente habilitada
para essas ﬁnalidades;
III – recomposição ambiental: quando praticada
sem ﬁnalidade econômica, com o objetivo de repovoamento, por pessoa física ou jurídica legalmente
habilitada;
IV – familiar: quando praticada por unidade unifamiliar, nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho
de 2006;
V – ornamental: quando praticada para ﬁns de
aquarioﬁlia ou de exposição pública, com ﬁns comerciais ou não.
Art. 20. O regulamento desta Lei disporá sobre
a classiﬁcação das modalidades de aquicultura a que
se refere o art. 19, consideradas:
I – a forma do cultivo;
II – a dimensão da área explorada;
III – a prática de manejo;
IV – a ﬁnalidade do empreendimento.
Parágrafo único. As empresas de aquicultura são
consideradas empresas pesqueiras.
Art. 21. O Estado concederá o direito de uso de
águas e terrenos públicos para o exercício da aquicultura.
Art. 22. Na criação de espécies exóticas, é responsabilidade do aquicultor assegurar a contenção
dos espécimes no âmbito do cativeiro, impedindo seu
acesso às águas de drenagem de bacia hidrográﬁca
brasileira.
Parágrafo único. Fica proibida a soltura, no ambiente natural, de organismos geneticamente modiﬁcados, cuja caracterização esteja em conformidade
com os termos da legislação especíﬁca.
Art. 23. São instrumentos de ordenamento da
aquicultura os planos de desenvolvimento da aquicultura, os parques e áreas aquícolas e o Sistema
Nacional de Autorização de Uso de Águas da União

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

para ﬁns de Aquicultura, conforme deﬁnidos em regulamentação especíﬁca.
Parágrafo único. A implantação de empreendimentos aquícolas , em áreas de salinas, salgados,
apicuns, restingas, bem como em todas e quaisquer
áreas adjacentes a rios, lagoas, lagos, açudes, deverá
observar o contido na Lei nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965 (Código Florestal), na Medida Provisória nº
2.166–67, de 24 de agosto de 2001, e demais legislações pertinentes, que dispõem sobre as Áreas de
Preservação Permanente (APP).
CAPÍTULO VI
Do Acesso aos Recursos Pesqueiros
Art. 24. Toda pessoa, física ou jurídica, que exerça atividade pesqueira, bem como a embarcação de
pesca, devem ser previamente inscritos no Registro
Geral da Atividade Pesqueira (RGP), bem como no
Cadastro Técnico Federal (CTF) na forma da legislação especíﬁca.
Parágrafo único. Os critérios para a efetivação do
Registro Geral da Atividade Pesqueira serão estabelecidos no regulamento desta Lei.
Art. 25. A autoridade competente adotará, para
o exercício da atividade pesqueira, os seguintes atos
administrativos.
I – concessão: para exploração, por particular,
de infraestrutura e de terrenos públicos destinados à
exploração de recursos pesqueiros;
II – permissão: para transferência de permissão;
para importação de espécies aquáticas para ﬁns ornamentais e de aquicultura, em qualquer fase do ciclo
vital; para construção, transformação e importação de
embarcações de pesca; para arrendamento de embarcação estrangeira de pesca; para pesquisa; para
o exercício de aquicultura em águas públicas; para
instalação de armadilhas ﬁxas em águas de domínio
da União;
III – autorização: para operação de embarcação
de pesca e para operação de embarcação de esporte e recreio, quando utilizada na pesca esportiva, e
para a realização de torneios ou gincanas de pesca
amadora;
IV – licença: para o pescador proﬁssional e amador ou esportivo; para o aquicultor; para o armador
de pesca; para a instalação e operação de empresa
pesqueira;
V – cessão: para uso de espaços físicos em corpos d’água sob jurisdição da União, dos estados e do
Distrito Federal, para ﬁns de aquicultura.
§ 1º Os critérios para a efetivação do Registro
Geral da Atividade Pesqueira serão estabelecidos no
regulamento desta Lei.
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§ 2º A inscrição no RGP é condição prévia para
a obtenção de concessão, permissão, autorização e
licença em matéria relacionada ao exercício da atividade pesqueira.
Art. 26. Toda embarcação nacional ou estrangeira
que se dedique à pesca comercial, além do cumprimento das exigências da autoridade marítima, deverá
estar inscrita e autorizada pelo órgão público federal
competente.
Parágrafo único. A inobservância do disposto no
caput deste artigo implicará na interdição do barco
até a satisfação das exigências impostas pelas autoridades competentes.
CAPÍTULO VII
Do Estímulo à Atividade Pesqueira
Art. 27. São considerados produtores rurais e beneﬁciários da política agrícola de que trata o art. 187
da Constituição Federal, as pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam atividade pesqueira de captura
e criação de pescado nos termos desta Lei.
§ 1º Podem ser beneﬁciários do crédito rural de comercialização os agentes que desenvolvem atividades
de transformação, processamento e industrialização
de pescado, desde que atendido o disposto no § 1º do
art. 49 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991.
§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
sistema nacional de informações sobre a pesca e a
aquicultura, com o objetivo de coletar, agregar, intercambiar e disseminar informações sobre o setor pesqueiro e aquícola nacional.
Art. 28. As colônias de pescadores poderão organizar a comercialização dos produtos pesqueiros
de seus associados, diretamente ou por intermédio
de cooperativas ou outras entidades constituídas especiﬁcamente para esse ﬁm.
Art. 29. A capacitação da mão de obra será orientada para o desenvolvimento sustentável da atividade
pesqueira.
Parágrafo único. Cabe ao Poder Público e à iniciativa privada a promoção e o incentivo da pesquisa
e capacitação da mão de obra pesqueira.
Art. 30. A pesquisa pesqueira será destinada a
obter e proporcionar, de forma permanente, informações
e bases cientíﬁcas que permitam o desenvolvimento
sustentável da atividade pesqueira.
§ 1º Não se aplicam à pesquisa cientíﬁca as
proibições estabelecidas para a atividade pesqueira
comercial.
§ 2º A coleta e o cultivo de recursos pesqueiros
com ﬁnalidade cientíﬁca deverão ser autorizados pelo
órgão ambiental competente.
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§ 3º O resultado das pesquisas deve ser difundido para todo o setor pesqueiro.
CAPÍTULO VIII
Da Fiscalização e das Sanções
Art. 31. A ﬁscalização da atividade pesqueira
abrangerá as fases de pesca, cultivo, desembarque,
conservação, transporte, processamento, armazenamento e comercialização dos recursos pesqueiros,
bem como o monitoramento ambiental dos ecossistemas aquáticos.
Parágrafo único. A ﬁscalização prevista no caput
deste artigo é de competência do Poder público Federal, observadas as competências estadual, distrital e
municipal pertinentes.
Art. 32. A autoridade competente poderá determinar a utilização de mapa de bordo e dispositivo de
rastreamento por satélite, bem como de qualquer outro
dispositivo ou procedimento que possibilite o monitoramento à distância e permita o acompanhamento, de
forma automática e em tempo real, da posição geográﬁca e da profundidade do local de pesca da embarcação, nos termos de regulamento especíﬁco.
Art. 33. As condutas e atividades lesivas aos recursos pesqueiros e ao meio ambiente serão punidas
na forma da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
e seu regulamento.
CAPÍTULO IX
Das Disposições Gerais
Art. 34. O órgão responsável pela gestão do uso
dos recursos pesqueiros poderá solicitar amostra de
material biológico oriundo da atividade pesqueira, sem
ônus para o solicitante, com a ﬁnalidade de geração
de dados e informações cientíﬁcas, podendo ceder o
material a instituições de pesquisa.
Art. 35. A autoridade competente, nos termos da
legislação especíﬁca, e sem comprometer os aspectos
relacionados à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana e às condições de habitabilidade
da embarcação, poderá determinar que os proprietários, armadores ou arrendatários das embarcações
pesqueiras mantenham a bordo da embarcação, sem
ônus para a referida autoridade, acomodações e alimentação para servir a:
I – observador de bordo, que procederá à coleta
de dados, material para pesquisa e informações de
interesse do setor pesqueiro, assim como do monitoramento ambiental;
II – cientista brasileiro que esteja realizando pesquisa de interesse do Sistema Nacional de Informações
da Pesca e Aquicultura.
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Art. 36. A atividade de processamento do produto
resultante da pesca e da aquicultura será exercida de
acordo com as normas de sanidade, higiene e segurança, qualidade e preservação do meio ambiente e
estará sujeita à observância da legislação especíﬁca
e à ﬁscalização dos órgãos competentes.
Parágrafo único. Aplicam-se aos produtos importados resultantes da pesca e da aquicultura, no mínimo,
as mesmas exigências sanitárias e comerciais incidentes sobre os congêneres nacionais exportados.
Art. 37. Esta lei entra em vigor após decorridos
60 (sessenta) dias de sua publicação oﬁcial.
Art. 38. Ficam revogados a Lei nº 7.679, de 23 de
novembro de 1988, e os dispositivos do Decreto-Lei
nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, exceto os arts. 6º,
19, 29, 51, 52, e 93.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão a redação ﬁnal.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. (Pausa.)
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento, constante da matéria
do Item 5, de adiamento por trinta dias da votação da
PEC nº 48, que dispõe sobre a aplicação dos recursos
destinados à irrigação.
É o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 278, DE 2009
Requeiro, nos termos regimentais, o adiamento,
por trinta (30) dias, da votação da PEC Nº 48/2003,
que “dispõe sobre aplicação de recursos destinados
à irrigação”.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Romero Jucá, Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento.
É o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 279, DE 2009
Requeiro, nos termos regimentais, o adiamento,
por trinta (30) dias, da discussão, em turno suplemen-
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tar, do Substitutivo do Senado ao PLC Nº 6/2003, que
“altera os arts. 47 e 56 da Lei nº 5.764/71”.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Romero Jucá, Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra V. Exª pela ordem.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de
justiﬁcar que, nas votações anteriores, a Senadora Kátia
Abreu votou sob orientação dos Democratas.
Aproveitando esta oportunidade, eu gostaria de
pedir a V. Exª que avaliasse e despachasse, o mais
rapidamente possível, a criação de uma Comissão
Temporária para o acompanhamento do desenvolvimento das Metas do Milênio. A Organização das
Nações Unidas (ONU) estabeleceu as oito Metas
do Milênio no ano 2000, e o Brasil é signatário entre
189 países. Estamos, então, propondo que o Senado Federal, por meio dessa Comissão Temporária,
acompanhe, junto aos Ministérios e principalmente
à Casa Civil, que coordena esses Ministérios, o que
está sendo feito em nosso País e até mesmo estimule
que mais organizações e instituições entrem nessa
luta, a exemplo da CNA e do Senar, que estão fazendo parte dessa caminhada, no cumprimento das
Metas do Milênio.
Destaco que a primeira e mais importante meta
é o ﬁm da fome até 2015. Um bilhão de pessoas no
mundo padecem desse mal, e a meta é a de que esse
número seja reduzido à metade. O Senado Federal tem
por obrigação acompanhar as ações que o Governo
brasileiro e as instituições do Brasil estão promovendo
para que haja o cumprimento dessa meta. Eu gostaria
que V. Exª pudesse avaliar isso o mais rapidamente
possível.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa vai determinar a inclusão em pauta do requerimento de V. Exª.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimentos.
São os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 280, DE 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 279, III, combinado com o artigo 315 do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro o adiamento da votação do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2007, pelo
período de 30 (trinta) dias úteis, para que os membros
desta Casa possam analisar com mais profundidade
e propriedade os efeitos das modiﬁcações propostas
na legislação.
Sala das Sessões, 24 março de 2009. – Senador
Flexa Ribeiro, PSDB/PA.
REQUERIMENTO Nº 281, DE 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 279, III, combinado
com o art. 315 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro o adiamento da votação do Substitutivo ao
Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2007, pelo período de
30 (trinta) dias úteis, para que os membros desta Casa
possam analisar com mais profundidade e propriedade
os efeitos das modiﬁcações propostas na legislação.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Cícero Lucena, PSDB/PB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação os requerimentos.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, o PSDB concorda com o adiamento.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – O PT também concorda com o adiamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Aprovados.
Adiada a apreciação dos Projetos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimentos.
São os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 282, DE 2008
Requeiro, nos termos regimentais, a audiência da
Comissão de Serviços de Infraestrutura, para o Projeto
de Lei da Câmara nº 27, de 2006, que “denomina ‘Rodovia Alfredo Nasser’ a rodovia BR-174, entre a cidade
de Cáceres – MT e a fronteira com a Venezuela”.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Romero Jucá, Líder do Governo.
REQUERIMENTO Nº 283, DE 2008
Solicita a tramitação em conjunto do
Projeto de Lei do Senado nº 723, de 2007 e do
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2006.

546

06474

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2009

Março de 2009

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 723, de 2007, e do
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2006, por versarem
sobre o mesmo assunto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre o Item 42 da pauta, também há requerimentos.

Justiﬁcação

Requeiro, nos termos do inciso I, do art. 101, do
Regimento Interno, a oitiva da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, sobre o PLS 169/2005, que
“altera dispositivo da Lei nº 10.741/2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências”.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Romero Jucá, Líder do Governo.

O Projeto de Lei do Senado nº 723, de 2007,
denomina de “Governador Ottomar de Sousa Pinto” o
trecho da BR-174 que corta o Estado de Roraima. Por
sua vez, o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2006,
também dá nova denominação à mesma rodovia, contudo para toda a sua extensão.
O objetivo de denominar rodovias se embasa em
homenagear grandes vultos da sociedade brasileira,
em geral, e mais especiﬁcamente pessoas que tiveram fundamental importância nos Estados por onde
tais rodovias se estendem.
Diante disto, e compreendendo o intuito do nobre
Deputado Sandes Júnior em homenagear este grande
personagem da história brasileira que foi o Ministro Alfredo Nasser, requeiro a tramitação conjunta dos Projetos de Lei para que em cada trecho da BR-174 possam
ser homenageadas as duas personalidades, ambas de
grande importância na história política brasileira.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação os requerimentos.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre o Item 40 da pauta, há um requerimento de
adiamento, do Senador Romero Jucá.
É o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 284, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 279, inciso III, do
Regimento Interno do Senado Federal, o adiamento,
por 30 (trinta) dias da discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 30, de 2003, constante do item 39 da pauta
da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

São os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 285, de 2009

REQUERIMENTO Nº 286, DE 2009
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos da alínea c do inciso II do
art. 255 do Regimento Interno do Senado Federal,
seja encaminhado o Projeto de Lei do Senado nº 169,
de 2005, que “Altera dispositivo da Lei nº 10.741, de
1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
do Idoso e dá outras providências, para audiência da
Comissão de Assuntos Econômicos.
Brasília, 24 de março de 2009. – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação os requerimentos.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre o Item 44 da pauta, há também um pedido
de adiamento do Senador Romero Jucá e do Senador
Eduardo Azeredo.
São os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 287, de 2009
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, item 12,
do Regimento Interno, requeiro que sobre o Projeto nº
277/2007, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Eduardo Azeredo.
REQUERIMENTO Nº 288, DE 2009
Requeiro, nos termos regimentais, o adiamento, por
trinta (30) dias, da discussão do PLS nº 277/2007, que
“acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394/96,
para deﬁnir condições de qualidade da oferta de educação
escolar para crianças de cinco e seis anos de idade”.

MARÇO 2009

Março de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Romero Jucá, Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação os requerimentos.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre o Item 46 da pauta, há também um pedido
de adiamento.
É o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 289, de 2009
Requeiro, nos termos do inciso III do art. 279
do Regimento Interno, o adiamento, por 30 dias, da
discussão, em primeiro turno do PLS nº 32/2008, que
“altera o art. 10 da Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus ﬁns e mecanismos de formulação e aplicação, para introduzir
critérios relacionados com as mudanças climáticas
globais no processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos com horizonte superior a vinte e
cinco anos”.
Sala das sesões, 24 de março de 2008. – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– No mesmo sentido, quanto ao Item 47 da pauta, há
um pedido de adiamento do Senador Romero Jucá.
É o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 290, DE 2009
Requeiro, nos termos do inciso III do ad. 279 do
Regimento Interno, o adiamento, por 30 dias, da discussão, em primeiro turno PLS nº 33/2008, que “Dispõe
sobre a Redução Certiﬁcada de Emissão (RCE)”.
Sala das sessões, 24 de março de 2009.– Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
No mesmo sentido, há um requerimento de adiamento
quanto ao Item 50 da pauta.
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É o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2009
Requeiro, nos termos regimentais, o adiamento,
por trinta (30) dias, da votação do Requerimento nº
778/2008.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Romero Jucá, Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Não havendo objeção, declaro aprovado o requerimento de adiamento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência declara prejudicado o Requerimento
387, de 2008, nos termos do art. 334 do Regimento
Interno, conforme entendimento das Lideranças, em
virtude da conclusão dos trabalhos da Comissão Mista
criada pelo Requerimento nº 02, de 2008, com a apresentação do relatório ﬁnal do Congresso Nacional.
O Requerimento nº 387, de 2008, vai, assim,
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Terminada a Ordem do Dia, com a votação de todas
as matérias acordadas.
São os seguintes os itens transferidos:
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 270, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 270, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.125, de
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles),
que aprova a programação monetária relativa
ao quarto trimestre de 2008.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193
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da Constituição Federal (que trata da ordem
social).
Parecer favorável, sob nº 156, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo
como primeiro signatário o Senador Cristovam
Buarque, que altera o art. 45 da Constituição
para conceder ao brasileiro residente no exterior o direito de votar nas eleições.
Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 38, de 2004,tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto
nos casos em que menciona,terminando com
o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 1.185,
de 2007, da Comissão de Constituição,Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre
a Proposta) favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de
Plenário), contrário.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006,tendo
como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que inclui o art. 50A e altera os arts.
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52, 55 e 66, da Constituição Federal, para
estabelecer o voto aberto nos casos em que
menciona, terminando com o voto secreto
parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda
nº 1, de Plenário) Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda,
que oferece.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 86, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador
Alvaro Dias, que altera o § 2º do art. 55 da
Constituição Federal (determina o voto aberto para a perda de mandato de Deputados e
Senadores).
Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com
Subemenda, que apresenta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
20, de 1999, tendo como primeiro signatário
o Senador José Roberto Arruda, que altera o
art. 228 da Constituição Federal, reduzindo
para dezesseis anos a idade para imputabilidade penal.
Parecer sob nº 478, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres,
favorável à Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 20, de 1999, com a Emenda nº
1-CCJ, que apresenta; e pela rejeição das
demais matérias que tramitam em conjunto,
com votos contrários dos Senadores Sibá
Machado, Eduardo Suplicy, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys
Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em separado,
do Senador Aloizio Mercadante e da Senadora Patrícia Saboya.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 18,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Romero Jucá, que altera a redação do
art. 228 da Constituição Federal.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 3,
de 2001, tendo como primeiro signatário o
Senador José Roberto Arruda, que altera o
artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo
para dezesseis anos a idade para imputabilidade penal.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 26, DE 2002
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)
Sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
26, de 2002, tendo como primeiro signatário o
Senador Iris Rezende, que altera o artigo 228
da Constituição Federal, para reduzir a idade
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prevista para a imputabilidade penal, nas condições que estabelece.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 90, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)
Sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
90, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo
único no artigo 228, da Constituição Federal,
para considerar penalmente imputáveis os
maiores de treze anos que tenham praticado
crimes deﬁnidos como hediondos.
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 9, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)
Sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 9,
de 2004, tendo como primeiro signatário o Senador Papaléo Paes, que acrescenta parágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal, para
determinar a imputabilidade penal quando o
menor apresentar idade psicológica igual ou
superior a dezoito anos.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 105, de 2003 (nº 335/95, na
Casa de origem), que dá nova redação ao art.
89 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 –
Lei de Execução Penal, que trata das penitenciárias de mulheres.
Pareceres sob nºs 495, de 2004, e 488,
de 2008, Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, 1º pronunciamento: favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta;
2º pronunciamento: (em reexame, nos termos
do Requerimento nº 812, de 2004): ratiﬁcando
seu parecer anterior.
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20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004
Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2004
(nº 1.071/2003, na Casa de origem, do Deputado Luciano Zica), que altera a Lei nº 10.334,
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de fabricação e comercialização de lâmpadas incandescentes para uso
em tensões de valor igual ou superior ao da
tensão nominal da rede de distribuição, e dá
outras providências.
Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Delcídio Amaral.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, na
Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha),
que veda a exigência de carta de ﬁança aos
candidatos a empregos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003,
na Casa de origem, do Deputado Wasny de
Roure), que modiﬁca o inciso II do caput do
art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 (dispõe sobre o aproveitamento de
matérias cursadas em seminários de ﬁlosoﬁa
ou teologia).
Parecer sob nº 924, de 2006, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003,
na Casa de origem, do Deputado Geraldo Re-
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sende), que altera o § 2º do art. 12 da Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência
à saúde (acrescenta o planejamento familiar
nos casos de cobertura dos planos ou seguros
privados de assistência à saúde).
Parecer favorável, sob nº 145, de 2007,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora:
Senadora Serys Slhessarenko.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, na
Casa de origem, do Deputado Ricardo Barros),
que altera o inciso XIII do caput do art. 7º da Lei
nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (inclui as
normas técnicas como obras protegidas pela
legislação dos direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Roberto Saturnino.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação aos
arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe sobre a
autenticidade de peças oferecidas para prova
no processo trabalhista e sobre o cabimento de
recurso ordinário para instância superior).
Parecer favorável sob o nº 697, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Eduardo Suplicy .
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que acrescenta parágrafo único ao art. 1º
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a boa-fé nas
relações de trabalho.
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Parecer sob nº 542, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2006 (nº 922/2003, na
Casa de origem, do Deputado Davi Alcolumbre), que denomina “Aeroporto Internacional de
Macapá/AP – Alberto Alcolumbre”, o aeroporto
da cidade de Macapá, Estado do Amapá.
Parecer favorável, sob nº 883, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Geovani Borges.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 2007
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32
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 268, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 268, de 2008 (nº
410/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Ajuste Complementar, por
Troca de Notas, ao Acordo sobre Cooperação
Financeira entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Alemanha relativo ao projeto “Programa
de Saúde e Saneamento Básico no Piauí”,
concluído em Brasília, em 6 de setembro de
2006.
Parecer favorável, sob nº 18, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Mozarildo
Cavalcanti.
33

Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 96, de 2007 (nº 6.463/2005,
na Casa de origem), que institui o dia 25 de
janeiro como Dia Nacional da Bossa Nova.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2008, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relatora ad hoc: Senadora Ideli Salvatti.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 34, de 2008 (nº 6.341/2002,
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional do Caminhoneiro. Parecer favorável, sob
nº 884, de 2008, da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte,
Relator: Senador Valdir Raupp.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 69, de 2008 (nº 1.967/2007,
na Casa de origem), que institui o Dia do Vaqueiro Nordestino, a ser comemorado, anualmente, no terceiro domingo do mês de julho.
Parecer favorável, sob nº 887, de 2008, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator “ad hoc”: Senador Virginio de
Carvalho.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 275, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 275, de 2008 (nº
54/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Memorando de Entendimento
entre a Conferência das Nações Unidas para o
Comércio e Desenvolvimento e o Governo da
República Federativa do Brasil para a Capacitação em “Software” Livre e Aberto nos Países
em Desenvolvimento, assinado em Túnis, em
16 de novembro de 2005.
Parecer favorável, sob nº 19, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
34
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 279, de 2008 (nº
2.544/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo de Barbados, assinado em
Bridgetown, em 21 de novembro de 2004.
Parecer favorável, sob nº 20, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Augusto Botelho.
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35

38

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 280, DE 2008

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 287, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 280, de 2008 (nº 9/2007,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção de Extradição entre os Estados
Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada na Cidade de Praia,
em 23 de novembro de 2005.
Parecer favorável, sob nº 21, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Antonio
Carlos Valadares.
36
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 282, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 282, de 2008 (nº
398/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Oriental do Uruguai para a Construção de uma Segunda Ponte Internacional
sobre o Rio Jaguarão, nas proximidades das
Cidades de Jaguarão e Rio Branco, celebrado
em San Juan de Anchorena, Colônia, em 26
de fevereiro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 22, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
37
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 284, DE
2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 284, de 2008 (nº
408/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação na
Área do Turismo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
do Panamá, celebrado em Brasília, em 25 de
maio de 2007.
Parecer favorável, sob nº 23, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 287, de 2008 (nº
735/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Memorando de Entendimento
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino da Suécia sobre
Cooperação na Área de Bioenergia, incluindo
Biocombustíveis, celebrado em Estocolmo, em
11 de setembro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 24, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador João Tenório.
39
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 142, de
2005, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito -Desmanche, que altera a
redação do art. 126 da Lei nº 9.503, de 24 de
setembro de 1997, renumera e altera
o seu parágrafo único, passando-o para
§ 1º e acrescenta os § 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º
e 9º, instituindo ainda, os arts. 126-A e 126-B
(dispõe sobre veículo irrecuperável ou desmontado).
Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, oferecendo a redação do vencido, para o
segundo turno regimental.
43
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,
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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.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira 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, Justiça e Cidadania (em audiência, nos termos do Requerimento nº 29, de 2007), Relator: Senador
Alvaro Dias.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que
dispõe sobre a concessão de subvenção à implementação de Servidão Florestal,
de Reserva Particular do Patrimônio Natural
e de reserva legal, e sobre a possibilidade de
recebimento da subvenção na forma de abatimento de dívidas de crédito rural.
49
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
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35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, que
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso,
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos
autoprodutores de energia elétrica.
51
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando a dispensa do parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez
que o prazo naquela Comissão já se encontra
esgotado. (Gestão de ﬂorestas públicas; institui
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do
Ministério do Meio Ambiente)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Voltamos a conceder a palavra aos oradores inscritos: Senador Mário Couto, pela liderança, e Antonio
Carlos Valadares, pelo PSB.
Se V. Exª vai falar pela ordem, a Mesa lhe concederá a palavra. Mas, se V. Exª vai tratar de matéria,
devo dizer que há oradores inscritos antes.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Efraim.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só
quero fazer o registro de que, hoje, o Liceu Paraibano
completa 173 anos na capital do meu Estado, a nossa
João Pessoa.
O Liceu Paraibano, localizado em uma área central
da cidade de João Pessoa, que passou a denominarse Colégio Liceu Paraibano, comemora hoje 173 anos
de história que fascina centenas de pessoas.
Tive a honra de ser aluno do Liceu Paraibano, que
foi fundado em março de 1836. No ﬁnal da década de
1960, também fui aluno da mais tradicional e mais conceituada escola pública da Paraíba. E devo registrar que
o colégio foi, por mais de um século, a matriz intelectual
da Paraíba, na expressão do professor da UFPB José
Rafael de Menezes, que publicou em 1983 a obra História do Liceu Paraibano. O prédio atual, na avenida
Getúlio Vargas, centro da capital, foi inaugurado, em
1937, pelo Governador Argemiro de Figueiredo.
No Liceu, surgiram líderes estudantis que se tornariam grandes homens públicos da Paraíba. O economista Celso Furtado, o Presidente João Pessoa, o
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ambientalista Lauro Pires Xavier e o poeta Augusto
dos Anjos podem ser considerados os mais notáveis
nomes do Liceu Paraibano. Celso Furtado foi o idealizador e primeiro superintendente da Sudene. Nascido
em Pombal, Furtado foi aluno no início da década de
30, mesma época em que frequentou os bancos do
Liceu o jornalista Ascendino Leite, hoje com cerca de
cem anos. A cantora Elba Ramalho, que todo o País
conhece, também foi aluna do Liceu.
Nós queríamos aqui também dizer que frequentaram
o Liceu como alunos ou professores e tempos depois governaram a Paraíba: Álvaro Lopes Machado, Monsenhor
Walfredo Soares dos Santos Leal; João Pereira de Castro Pinto; João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque; José
Américo de Almeida; Argemiro de Figueiredo. E, ainda,
Ruy Carneiro, João Agripino, Ernani Ayres Sátyro, Dorgival Terceiro Neto, entre outros governadores.
Por isso, eu queria fazer um voto de aplauso ao
Liceu Paraibano, pela sua história. Sem dúvida, honranos muito, a nós, paraibanos, a história desses 173
anos do Liceu Paraibano.
Era esse o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Efraim Morais,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro, lembrando que
tem, na tribuna, um Senador do seu Estado. Mas V. Exª
pode falar pela ordem rapidamente. Ele tem...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador) – Fará, como sempre, um brilhante pronunciamento.
Eu pedi pela ordem, Sr. Presidente, Senador Mão
Santa, para requerer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, ouvido o plenário, que seja consignado
nos Anais do Senado voto de congratulação ao jornal
O Liberal pelo prêmio Mérito Lojista Nacional, na categoria mídia, jornal impresso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu só pediria permissão para, regimentalmente... A
nossa Secretária–Executiva, eﬁciente, está lembrando
que temos que prorrogar a sessão.
Eu prorrogo por mais uma hora, para que todos,
com a capacidade sintética, usem da palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Requeiro, ademais, que o voto de aplauso seja levado ao conhecimento da presidente das Organizações Rômulo
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Maiorana, Srª Lucidéa Maiorana, e de seu presidenteexecutivo, o jornalista Rômulo Maiorana Júnior.
O jornal O Liberal, Senador Mão Santa, recebe
hoje, terça-feira, dia 24 de março de 2009, o prêmio
Mérito Lojista, concedido pela Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas. É a 30ª edição do prêmio e esta
é a 24ª vez que o grupo das Organizações Rômulo
Maiorana recebe o prêmio, um grupo comandado pelo
jovem empreendedor Rômulo Maiorana Júnior, que
manteve a força da marca ORM, seguindo os passos
de seu pai, Rômulo Maiorana.
A condecoração acontece desde 1980 e representa a eﬁciência de marcas que conquistaram credibilidade, marcas sólidas e que possuem o respeito do
público. A CNDL representa 27 federações estaduais,
1.315 câmaras de dirigentes lojistas e mais de 2,5
milhões de pontos de vendas de micro, pequenas e
médias empresas.
A comissão analisa um conjunto de ações desenvolvidas, tais como qualidade dos produtos, preços, serviços, atendimentos, promoções, propaganda
e marketing. Sem dúvida, é um reconhecimento, mais
uma vez, ao grupo Liberal, que desenvolve seu trabalho com eﬁciência e competência.
Peço também que os votos de aplausos sejam
estendidos ao irmão do Diretor Presidente Executivo,
jornalista Rômulo Maiorana Júnior, ao Sr. Ronaldo
Maiorana e às suas irmãs, que dividem com ele a diretoria deste importante grupo, Organizações Rômulo
Maiorana, no Estado do Pará.
O requerimento é assinado por mim e pelo Senador Mário Couto. Juntos, requeremos o voto de aplauso
ao jornal O Liberal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido, de acordo com o Regimento. E os
meus aplausos a esse órgão de comunicação, que o
Mário Couto tantas vezes traz aqui. O jornal vale pela
verdade que diz. Então, ele tem muito valor.
V. Exª está aqui inscrito como Líder da Minoria. E
quero dizer que fui ao Rio Grande do Sul, a uma comemoração do Paulo Paim, e os aposentados acreditam
muito na participação de V. Exª no Senado.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder
da Minoria. Sem revisão do orador.) – Haveremos de
vencer essa luta!
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, inicialmente, quero, Senador Tuma, dizer da minha alegria, hoje, em poder ter assistido, nesta tarde,
à leitura do requerimento de minha autoria, assinado
por mais de 30 Senadores, pedindo a abertura de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar irregularidades no Dnit.
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Tenho certeza de que a sociedade brasileira está
convencida de que as estradas brasileiras, Senadores
e Senadoras, continuam em estado precário.
No meu Estado, pontes assassinas. No meu Estado, a Transamazônica. No meu Estado, a Santarém–
Cuiabá. No meu Estado, a BR-316. Enﬁm, no meu Estado, a 222, as pontes assassinas da 222. E o que vejo? O
Tribunal de Contas da União, sistematicamente, anulando
licitações e mostrando irregularidades no Dnit.
Por isso, Senador Mão Santa, a V. Exª, que faz
parte dessa nova Mesa Diretora, e ao Presidente José
Sarney quero dizer do meu agradecimento pelo reconhecimento da importância da abertura dessa CPI.
Espero que os trabalhos possam mostrar para a sociedade aquilo que o Tribunal de Contas da União vem
mostrando sistematicamente a todos nós, Senadores:
as constantes irregularidades no Dnit; e que, ao ﬁnal,
possamos encaminhar ao Ministério Público para que
providências sejam tomadas.
Quero também, Presidente, dizer que vamos fazer uma ampla ﬁscalização no Dnit, não só na diretoria
que está lá agora, mas nas diretorias anteriores, que,
com certeza absoluta, terão de responder a inúmeras perguntas de todos os Senadores que comporão
aquela Comissão.
Sr. Presidente, venho a esta tribuna hoje, mais
uma vez, para mostrar, como sempre faço, os jornais da
minha terra – agora, muito mais preocupado, Presidente, quando V. Exª também fala da violência no Piauí. V.
Exª até me disse que estamos empatados em termos
de violência. Eu acredito que não. Não acredito que
haja cidade mais violenta do que a minha. Não acredito, Senador Flexa, que haja Estado mais violento do
que o nosso, infelizmente. Infelizmente, tenho de falar
isso, constrangido, para a Nação brasileira. Eu queria
falar de coisas boas que meu Estado tem. Eu queria
falar que o meu Estado é o sexto maior exportador
do Brasil. Eu queria dizer que o meu Estado tem o turismo como seu forte. Eu queria falar das maravilhas
do meu Estado, da honradez do seu povo, um povo
carinhoso, ordeiro, que hoje sofre nas mãos dos bandidos. Eu não queria falar de morte no meu Estado.
Eu não queria falar de drogas no meu Estado. Eu não
queria falar da violência que impera em todo o Estado
do Pará, mas não posso deixar de fazê-lo. Tenho aqui
a obrigação de vir todos os dias, toda semana, para
mostrar ao País, para mostrar às autoridades do meu
Estado, para mostrar às autoridades do meu País que
o povo paraense não merece sofrer tanto.
Senador Mão Santa, aqueles que prometeram
tanto... A Governadora do meu Estado, que vive a me
criticar, porque aqui faço a minha obrigação, o meu dever, defender o meu Estado, a Governadora, que esteve
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em todos os palanques dizendo que ia acabar com a
violência no meu Estado, vai a um jornal, Senador Flexa,
o Diário do Pará, um dos jornais de grande circulação
no meu Estado, e confessa, publicamente – matéria de
sexta-feira no jornal –, Senador, que a segurança pública do Estado do Pará é um caos. Palavras da nossa
Governadora! Palavras de uma Governadora que reconhece que a segurança pública do Estado do Pará é um
caos! Reconhece, mas não toma providências. Palavras
de uma Governadora que sequer pode respeitar aquela
frase da bandeira nacional: “Ordem e Progresso”.
No meu Estado não há ordem. E, se não há ordem, como poderá haver o progresso? Ela desconhece
a frase única da bandeira nacional, não percebe que a
desordem não permite investimentos no meu Estado; não
percebe que jamais teremos condições de crescimento,
se o Estado está entregue aos bandidos. E sempre falei
com conhecimento de causa. Não venho aqui inventar,
povo paraense. Venho aqui e farei; mesmo com o sentimento de revolta da Governadora, eu o farei.
Sei que o povo paraense me entende, e estou
aqui questionando a proteção de um povo sofrido; a
proteção daqueles que, dia a dia, perdem um parente;
a proteção de milhares. Não é dezena nem centena,
são milhares de famílias a chorar. São três mortes
por dia.Tomba um paraense ou uma paraense de oito
em oito horas, nas ruas do Pará. As delegacias são
tomadas de assalto; a droga toma conta das cidades
do interior, da capital.
Se a TV Senado mostrar, agradeço: “Os traﬁcantes tomaram conta da capital do Pará”, diz o jornal. “Os
traﬁcantes mandam na capital do Pará”, diz o jornal. Os
traﬁcantes são presos hoje às 4 da tarde e às 6 horas
estão soltos. Os traﬁcantes determinam pedágio. Os
traﬁcantes não aceitam críticas.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Se alguém
criticar ou denunciar à polícia, morre imediatamente.
A cidade perdeu a ordem. O Estado do Pará perdeu a
ordem. Não existe ordem no meu Estado. O meu Estado estagnou. O povo chora a morte de cada paraense.
Isso preocupa cada um de nós. O meu Estado entrou
em estado de choque. As pessoas não aguentam mais.
Eu sei que não é só lá, eu sei que o País está contaminado pela violência. Morrem 40 mil brasileiros por
ano. É uma guerra! É uma guerra! São 40 mil pessoas
que tombam neste País por ano.
E, agora, Senador, leio nos jornais: mais um seminário...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, dê-me só mais cinco minutos, e eu encerro.
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Mais um seminário a se realizar na capital do
Estado: seminário da segurança. Muito bem! Vamos
aplaudir. Seminário da segurança pública. Tomara, Senador! Oxalá não seja igual àquele seminário que levou
milhares de pessoas de todo o mundo para o Estado do
Pará, e hoje eu não vejo absolutamente nenhum retorno! Tomara que esse seminário não seja igual àquela
viagem que a Governadora fez à China, dizendo que
ia trazer investimento para o Estado do Pará!
V. Exª sabe, Senadora Flexa Ribeiro, de algum
investimento que a China tenha feito, da viagem da
Governadora para cá?
Nós queremos seminário? Tudo bem! Que seja
o seminário realizado, mas nós queremos segurança,
nós queremos ação, nós queremos ordem, nós queremos determinação!
Senador Flexa Ribeiro. Às vezes me pergunto:
será que a incapacidade é tão grande, Presidente Mão
Santa? Será que a incapacidade chega aos limites da
incompetência, Senador Mão Santa, que não se tenha
absolutamente algo que possa conter a criminalidade
no Estado do Pará?
Senador Flexa Ribeiro, ﬁlhos, parentes mais próximos, médicos, advogados – todos já tombaram, todos
já se foram. As pessoas choram, as famílias pedem
clemência, as famílias pedem ação, Senador Tuma.
Agora foi reconhecido pela Governadora do meu
Estado: ela deu uma entrevista sexta-feira dizendo que
o Estado está num caos, que a segurança pública do
meu Estado é um caos. Será que agora, agora, agora,
Governadora, agora, que a senhora entendeu?! Teve
um parente morto, Governadora! V. Exª teve um parente
morto, Governadora! E agora V. Exª entendeu que o paraense está sofrendo, que o paraense está morrendo?
Exatamente V. Exª, que foi aos palanques dizer que iria
acabar com a violência no Estado do Pará. Diga agora,
Governadora! Diga! Vá a uma televisão, declare no jornal, diga que a senhora não conseguiu, diga que o seu
Governo foi incompetente. Some, Governadora, do dia
em que a senhora assumiu até hoje, quantas mortes
tivemos no Estado do Pará! Quantos paraenses morreram? Conte, conte a verdade, mostre os números.
Ah! É culpa do Governo anterior. Tudo bem, Governadora. Tudo bem, vamos aceitar. É culpa do Governo anterior. Que seja. Não é verdade, mas que
seja. Vamos considerar que isso seja verdade, o que
a senhora diz, mas são dois anos e meio de administração, Governadora. Dois anos e meio, e a senhora
não ajeitou a violência no Estado do Pará. Dois anos
e meio e ainda é culpa do Governo anterior?!
Assuma a responsabilidade. Isso é bonito nas
pessoas. Tenho certeza de que as mulheres paraenses estão decepcionadas, tenho certeza de que as
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mulheres votaram em V. Exª acreditando que V. Exª ia
fazer um bom governo, acreditando que V. Exª poderia ter a capacidade de comandar um Estado como o
Estado do Pará, pelo menos colocar ordem no Estado.
Pelo menos isso!
Está ali escrito...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...visível
na bandeira brasileira: Ordem e Progresso. Como o
Estado pode ter o seu progresso se não tem ordem?
Não temos ordem no Estado.
Senador Tuma, é com muito prazer.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Mário
Couto, V. Exª traz um assunto que para mim é muito
amargo, amargo mesmo, porque aqueles que militaram na proﬁssão de policial durante praticamente meio
século se sentem, hoje, tão constrangidos de ouvir um
pronunciamento com essa amargura, com esse sentimento que V. Exª faz, em defesa da sua sociedade
que está sofrendo por falta de uma organização que
possa lhe dar tranquilidade.
(Interrupção do som.)
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Não vou tomar
o seu tempo que já se esgotou, mas V. Exª veriﬁca,
João Pedro, a extensão do que é a segurança pública.
A Conferência Nacional dos Bispos lançou neste ano
a Campanha da Fraternidade com o tema: cidadania
e segurança pública; não é cidadania com segurança
pública. Os governantes, Senador Flexa, têm que administrar a segurança, para dar tranquilidade em momentos difíceis, em que nem emprego o cidadão está
conseguindo. Ele não consegue andar na rua para
bater de porta em porta para pedir emprego, porque
ele pode ser assaltado, pode ser roubado, mulheres
estupradas, crianças violentadas. Eu não sei o que
está acontecendo realmente. Quando V. Exª vem e
começa a suar, porque não pode xingar, não pode dar
murro na mesa, a sua amargura transparece nos seus
olhos, na sua ﬁsionomia e na sua angústia profunda.
Estou com V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado, Senador.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Enquanto os
governantes não abrirem os olhos para dar mais tranquilidade à sociedade brasileira no seu Estado e em
outros também... Seu Estado V. Exª conhece como a
palma da mão e sabe tudo o que acontece. Quando,
em dois anos e meio, a Governadora chega à conclusão de que chegou ao caos... Era o ponto de dizer: já
recuperei a segurança. Dois anos e meio é o tempo de
recuperar; não de se afogar no fato de que não conse-
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guiu trazer o equilíbrio para a população ter tranquilidade. Obrigado e desculpe incomodar.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado.
Não, pelo contrário, Senador, sua palavra enriquece
muito meu pronunciamento, mesmo porque V. Exª neste
assunto tem um profundo conhecimento e demonstrou
isso a toda a Nação brasileira. E a Nação brasileira o
respeita exatamente pelo trabalho eﬁcaz, competente,
sério e ﬁel que V. Exª fez, dedicando-se a este setor de
segurança pública para todos nós, brasileiros.
Nós não temos ordem, Senador. Se o Supremo
Tribunal Federal, se a Justiça do meu Estado decreta,
Senador, a reintegração de uma posse, a Governadora
não reintegra. Como pode termos ordem num Estado
que não faz a reintegração de posse, em que a Justiça, a verdadeira protetora da lei...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ... assim
manda?
Cento e onze reintegrações de posse, Senador
Flexa Ribeiro. O que quer com isso a nossa nobre Governadora? O que quer dizer com isso? Ela quer dizer
que, se ela não reintegra, se ela não devolve a posse de
alguém, a legítima posse de alguém, é porque ela está
dizendo que permite novas invasões. Se ela se nega a
reintegrar... Se o juiz, se o Ministro manda reintegrar a
posse de alguém, a propriedade legítima de alguém,
uma propriedade produtiva e legítima, reintegre. A Justiça assim decidiu, mas ela não reintegra. O que está
dizendo com isso? Invadam, podem invadir...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – “Eu me
nego”.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou
lhe dar.
“Eu me nego. Eu não vou reintregar ninguém. A
minha polícia não se mete nisso. A minha polícia não
reintegra. A minha polícia não reintegra.” O que está
dizendo com isso? Que o Pará não tem ordem, Governadora, que o Pará não tem ordem.
Se a senhora não cumpre ordem, se a senhora
não cumpre lei, se a senhora não obedece à Justiça,
o Estado vira baderna, o Estado não tem ordem. E
agora é que V. Exª veio reconhecer, Governadora?
Agora, depois de tantas mortes, Governadora, será
que a senhora vai tomar alguma providência? Deus
lhe ajude, Governadora.
Venha ao Presidente Lula, que é seu amigo, fale
para ele da sua angústia. Eu tenho certeza de que V. Exª
está angustiada. Não é possível que V. Exª não tenha
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sensibilidade, não tenha amor no seu coração, não sinta
o que eu sinto, não sinta o que eu sinto, Governadora,
a perda de cada um, a perda dos paraenses, o choro,
a lágrima de cada família, Governadora.
Faça alguma coisa, vá com o Presidente Lula, já
que V. Exª não quer procurar ninguém. Vá com ele, é
seu amigo, mostre para ele, mostre que V. Exª precisa
de veículos, mostre que V. Exª precisa de mais policiamento, mostre que V. Exª precisa de mais armas. Vá
à rua, convoque todos para irem às ruas combater os
assassinos, expulsar esses ladrões do nosso Estado
que, muitas vezes, nem são daí, vieram de outros Estados. Sabe por quê? Porque sabem que o Pará está
em desordem. “Vamos para o Pará todo mundo porque lá está fácil!”
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou descer, Sr. Presidente.
Lá está fácil de matar! Lá está fácil de roubar! Lá
está fácil de assaltar! Vamos para lá todo o mundo! Isso
que está acontecendo no nosso Estado.
Pois não, Senador, para encerrar.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Mário
Couto, V.Exª traz a questão da segurança, no Estado do
Pará, como tema central do pronunciamento do dia de
hoje. É lamentável, Senador Mário Couto. É lamentável.
Ainda, na sexta-feira, Senador Mão Santa, sexta-feira,
eu recebi uma ligação do Senador João Motta, o nosso
querido Motinha, Senador pelo Estado do Espírito Santo. O Senador João Mota, Senador Mário Couto, ele fez
um investimento, no Estado do Pará, no Município de
Rondon. A fazenda dele, a Fazenda Larissa, estende-se
de Rondon até Goianésia, mas a sede é em Jacundá.
Há alguns meses, o Senador Motta já tinha me dito que
estava preocupado com o acampamento de sem-terras,
à porta da sua fazenda. Eu tentei ajudá-lo, falei com a
área de segurança do Estado, com o Delegado Alberone, pedindo que fosse tomada alguma providência,
que não se deixasse avançar, invadir a fazenda, que é
uma fazenda reconhecida pelo Incra, produtiva, onde
moram os ﬁlhos e os netos do Senador Motta. Quando
foi sexta-feira, ele me liga, desesperado, dizendo que a
fazenda foi invadida. Morte anunciada. Morte anunciada.
E procurei, então, o aparato policial do Estado do Pará,
o Delegado, o Secretário de Segurança, Dr. Geraldo
Araújo o Delegado-Chefe da Polícia Civil Benassuly,
que foram atenciosos e disseram que iriam, então, tomar providências para tentar retira-los. Só que, ao retornarem para mim, disseram que, lamentavelmente, o
Incra, Senador Mário Couto, o Incra, no momento em
que as pessoas invadiram a fazenda, passou a dar a
elas cesta básica e não sei o que mais, e os invasores
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disseram: “Não, nós estávamos lá fora, não tínhamos
apoio; estamos aqui dentro, o Governo não dá apoio”.
Este é o Governo Federal e o Governo Estadual. É o
Governo Estadual, que não cumpre, como V. Exª disse,
os mandatos de reintegração de posse e por isso, lamentavelmente... Disseram até, Senador Mário Couto,
que a Senadora Kátia Abreu é que foi lá pedir, e não os
Senadores do Pará. Só que a Senadora Kátia Abreu não
foi como Senadora, ela foi como Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, e fez muito bem, porque nós temos que ter respeito à propriedade privada
e ao Estado Democrático de Direito. Lamentavelmente
o slogan da Governadora é “Pará, Estado de Direito”.
Fizeram um outdoor lá, o Fórum Empresarial fez um
outdoor lá: “Pará: Estado de direitos violados”. A Governadora se aborreceu. A Governadora se aborreceu.
Com relação à viagem à China, Senador Mário Couto,
a Governadora deveria ir à China, deveria ir ao Japão,
aos Estados Unidos, mas, antes de ir, ela tem que retomar a política de incentivos, que ela extinguiu, pelo que
lutamos bastante nos governos do PSDB para que o
Pará tivesse essa política de incentivos. A governadora
extinguiu. Não adianta ela ir à China se o Pará não...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Flexa Ribeiro, V. Exª já está usando o tempo...
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Já concluo.
Não incentiva a atração de novos investimentos. V. Exª
tem toda razão. Temos lá a Força Nacional. Lamentavelmente, foram ver as estatísticas e, desde que a Força
Nacional está lá, os crimes têm aumentado, como V.
Exª tem dito. Mas também não poderia deixar de ser,
porque os policiais da Força Nacional não conhecem
Belém, não conhecem a nossa cidade. Quando são
chamados, perdem-se no caminho para chegarem até
onde ocorreu o malfeito...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Senador
Flexa Ribeiro... Já vou descer desta tribuna, Presidente.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não,
Senador Lobão.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – É só um pequenino aparte.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois
não.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA ) – Diante dessa situação caótica que V. Exª mostra de seu Estado,
daqui a pouco, V. Exª vai nos querer fazer acreditar
que já entraram na sua casa e assaltaram, o que seria
um absurdo: entrarem na casa de um Senador. Então,
não acredito que isso seja tão grave. Certamente, não
entraram na sua casa, não é Senador?
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não, mas
pegaram meu ﬁlho fora da minha casa, a poucos metros,
e colocaram uma 765 no rosto dele. Quase entram.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Estou falando exatamente porque sei do que aconteceu e apenas
mostra realmente a gravidade da situação da segurança no Estado de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É verdade, Senador.
Mas, dentro desta tribuna...
Senador Flexa Ribeiro, preste atenção. Se V. Exª,
de alguma forma, pensasse em apresentar, Senador
Tuma, ou se eu pensasse em fazer o que fez a Senadora Kátia Abreu, que pediu a intervenção no Estado
do Pará, calculem V. Exªs o que não iam dizer de nós:
“Perseguição à Governadora”, “olhem os Senadores
do Pará perseguindo-a. Não estão deixando a mulher
trabalhar. Não estão deixando a mulher...”
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou
descer. Era isso que iam dizer.
Mas estamos aqui denunciando, atentos, trabalhando, lutando, fazendo nosso dever, questionando o
Ministério Público Estadual, Federal, mandando requerimentos, pedindo ao Ministro, pedindo ao Presidente
da República. É nosso dever, é nossa obrigação.
Não estamos contra o Pará. Estamos a favor do
nosso Estado. Queremos o bem do nosso Estado. Queremos que Governadora faça uma boa administração.
Foi isso que nós dissemos desde quando chegamos
aqui. Infelizmente, isso não acontece. Infelizmente, a
incapacidade da Governadora não deixa que ela faça
um bom governo.
Eu sei, Senador Marconi Perillo – já vou descer
–, que muitos podem dizer...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ... que o
Senador Mário Couto tem alguma coisa contra a Governadora.
Nada, absolutamente nada. Eu tenho alguma
coisa com o meu povo, o dever de defendê-los. E aqui
farei, doa a quem doer. Não interessa quem esteja
chateado. Não interessa quem esteja incomodado.
Não me interessa.
O que me interessa, acima de tudo, é o bem-estar social do meu povo. E isso, custe o que me custar,
lutarei sempre.
Obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após contundente pronunciamento do Senador Mário
Couto, denunciando a violência no seu Estado, tem a
palavra, pela ordem, o Senador Romeu Tuma.
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O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Em seguida
ao Senador Marconi Perillo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, em seguida, já vou chamando para ocupar a tribuna, o Senador João Pedro do PT, do Estado
do Amazonas.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, é com grande pesar que comunicamos
o falecimento, na data de ontem, do Dr. José Feliciano
Ferreira, ex-Governador do meu Estado de Goiás, exSenador da República, que digniﬁcou tanto o mandato de
Senador quanto o mandato de Governador do Estado.
Dr. José Feliciano foi um dos Governadores mais
operosos do Estado, Governador íntegro, na verdadeira acepção da palavra, um Governador que ajudou a
construir uma das principais usinas geradoras da Região
Centro-Oeste, a Usina de Cachoeira Dourada, iniciou
a construção de inúmeras rodovias pavimentadas no
Estado, realizou, inclusive, com a colaboração, à época, de presidiários que recebiam uma remuneração na
construção de escolas, hospitais, prédios públicos. Um
homem que viveu a vida toda de forma simples e recebeu
a comovida manifestação de aplauso pela sua história,
pelo seu passado de toda comunidade goiana, especialmente por parte daqueles que o conheceram quando
Governador, quando Senador da República. Certamente
é uma perda irreparável para o meu Estado.
Queria consignar – já estou apresentando também
um requerimento de pesar – meu profundo voto de pesar
e a minha solidariedade à viúva, à família e a todos os
amigos, ex-colaboradores e aos goianos que perdem
certamente uma das suas grandes referências.
Agradeço a V. Exª pela oportunidade de manifestar
aqui, mais uma vez, as condolências pelo passamento
do ex-Governador e ex-Senador José Feliciano Ferreira,
ex-Governador e ex-Senador pelo Estado de Goiás.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Mesa se associa ao pesar pelo falecimento do exLíder do Estado de Goiás, ex-Governador, ex-Senador
José Feliciano.
Aguardamos o requerimento para dar o encaminhamento, de acordo com o Regimento.
Pela ordem, o Senador Romeu Tuma e, em seguida, vamos ouvir, já na tribuna, o Senador João Pedro, do PT.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu serei rápido para não
entristecer o Senador João Pedro que me faz essa
gentileza por dois minutos. Ele tem o direito de reclamar que ﬁcou esperando até agora, mas recebe minhas
homenagens permanentes por sua luta em todas as
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Comissões de que participa, onde tenho a oportunidade de ouvi-lo. Muito obrigado.
Eu recebi um telefonema do Deputado Fernando
Capez, um grande Deputado de São Paulo, que foi um
dos primeiros a lutar pela regulamentação de torcidas
uniformizadas, onde a violência imperava. Ele, como
Promotor Público, fez um trabalho eﬁciente na tentativa
de organizar, de regulamentar e de punir os responsáveis pelos abusos e até mortes que têm havido em
São Paulo nos dias de hoje.
Mas o que ele pede aqui é para acompanharmos
de perto o projeto do ex-Senador Geraldo Melo, que fez
uma proposta, em 17 de dezembro de 1999, e hoje está
na Câmara, para ser relatado pelo eminente Deputado
do PTB, Arnaldo Faria de Sá. É o que concede 30 horas
de trabalho a todos os proﬁssionais de enfermagem. O
Senador Augusto Botelho, como médico, sabe o que representa o trabalho do enfermeiro, auxiliar de enfermagem,
técnico de laboratório, que estão realmente tendo diﬁculdade para poder dar cumprimento a toda a sua missão,
já que hoje a saúde atravessa momentos difíceis.
Então, peço se pudesse publicar a notinha, e
peço desculpas ao Senador João Pedro.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ROMEU TUMA.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ilustres brasileiros e brasileiras, ocupo a tribuna
do Senado Federal para cumprimentar a luta dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem pela
aprovação do Projeto de Lei nº. 2.295, de 2000, que
regulamenta e humaniza a jornada de trabalho daqueles
proﬁssionais para 30 (trinta) horas semanas, atualmente
em tramitação na Câmara dos Deputados.
Referida proposição é de autoria do ex-Senador
Geraldo Melo e foi proposta no Senado Federal, em 17 de
dezembro de 1999, quando aquele ilustre Senador da República era Primeiro Vice-Presidente de nossa Casa.
Atualmente, a proposição se encontra na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, sob a relatoria do ilustre e eminente Deputado
Arnaldo Farias de Sá, que certamente apresentará favorável à luta daqueles proﬁssionais de enfermagem.
Gostaria de relembrar a atuação ﬁrme e decisiva
do Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, para
que aquela proposição continuasse a tramitar, todos
esses anos, no Congresso Nacional.
Destaco o apoio fundamental e a união de todos
os Conselhos Regionais de Enfermagem dos diversos
Estados brasileiros e do Distrito Federal, principalmente
a atuação destacada do Conselho Regional de Enfer-
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magem do Estado de São Paulo, o conhecido CORENSP, naquela justíssima reivindicação.
Quero, pois, da tribuna do Senado Federal, congratular-me com a luta de todos os proﬁssionais de
enfermagem de nosso Brasil que amanhã, 25/03/2009,
quarta-feira, promoverão Ato Público em defesa da
Aprovação da Jornada de Trabalho de trinta horas semanais para Proﬁssionais de Enfermagem, pela aprovação imediata do PL nº 2295/2000.
O referido encontro acontecerá no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, de 9 às 13
horas.
Que aqueles aguerridos Proﬁssionais de Enfermagem sejam bem-vindos à Brasília e que obtenham
pleno sucesso em suas reivindicações.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V.
Exª será atendido quanto à publicação que solicita.
V. Exª signiﬁca muito para o País, principalmente
porque é o símbolo de combate à violência.
Aproveitaria para convidá-lo para a sessão especial que o nosso Senado da República fará realizar
amanhã homenageando a Igreja Católica pelo transcurso dos 45 anos da Campanha da Fraternidade, cujo
tema este ano é “Fraternidade e Segurança Pública”.
Com a palavra o Senador João Pedro, que é do
Partido dos Trabalhadores e representa o grandioso
Estado do Amazonas.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, quero, nesta sessão, fazer
uma prestação de contas pela minha participação e
de vários Senadores desta Casa – quatro Senadores
e dez Deputados Federais – no V Encontro Mundial
das Águas, um fórum que está discutindo a água no
planeta Terra.
Participei – é evidente que não podemos abrir
mão, nem por um segundo, da condição de Senadores
da República – desse evento a convite do Parlamento
Amazônico (Parlamaz). Três Senadores representaram este Parlamento: um Senador da Colômbia, Jorge Guevara; a Deputada Ana Lúcia Reis, da Bolívia,
e este Senador.
Conheci Istambul, uma cidade que guarda toda uma
história, não só a do povo turco, mas de impérios que
por ali passaram, como o Império Bizantino e o Império
Otomano. Na realidade, os turcos assumem em 1435, no
século XV, a Turquia. E Istambul é uma cidade única, porque é a única cidade no mundo que tem parte da cidade
no continente asiático e parte no continente europeu.
E sobre este tema – água – pode-se constatar
uma experiência do Império Otomano, que construiu
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uma cisterna há 1.500 anos e que está lá até hoje; é
uma cisterna que trata a água da chuva. O Senador
Romeu Tuma já andou por lá. E essa é uma experiência
importante do povo turco, na cidade de Istambul.
O debate, Sr. Presidente, foi riquíssimo. E o resultado da conferência mostra a importância de esta
Casa tomar para si o debate sobre águas. Por conta
das nossas bacias, dos grandes rios que temos – o
rio Paraná, o rio São Francisco, o rio Amazonas –, nós
precisamos tratar desse tema, os prefeitos precisam
tratar desse tema, assim como os governadores. É um
tema da maior importância!
O resultado mostra uma divisão acerca da compreensão do tema água. Alguns países, Senador Mão
Santa, já tratam a água não como um bem do ser humano, para servir ao ser humano, para servir à agricultura, para servir ao equilíbrio do planeta Terra. Já se
fala em alguns países da privatização da água, e não
como um bem público. Essa é uma grande divisão.
O Fórum de Istambul terminou sem que a água
fosse reconhecida como um direito humano. Cento e
cinqüenta países, Srs Senadores, participaram dessa
conferência. Vinte e cinco mil pessoas estiveram lá. O
Congresso Nacional esteve presente. A Agência Nacional de Águas (ANA) esteve presente, na pessoa
do seu Presidente José Machado, com intervenções
importantes. Estudiosos do Brasil participaram, assim
como uma bancada de dez Deputados e dos Senadores Leomar Quintanilha, Marisa Serrano, Renato
Casagrande, Fátima Cleide e eu.
E quero dizer desta tribuna, na hora em que presto
contas publicamente dessa participação, que temos o
dever de dar continuidade a esse debate, quem sabe
criando inclusive uma comissão permanente sobre
águas. É um debate atual.
É comovente ouvir parlamentares, como os da
Jordânia, falarem que, lá, mais importante que petróleo é a água, mais caro que o petróleo na Jordânia é a
água. Ouvi relatos de parlamentares da Ásia sobre problemas seriíssimos de vários países devido à péssima
qualidade da água, com rios poluídos, com falta d’água.
Na África, é a mesma coisa: relatos dramáticos sobre
países que estão sofrendo por não terem água.
O nosso País é privilegiado, mas nós precisamos ter uma legislação democrática, humana, e a
compreensão de um Estado democrático de direito,
para tratar a água como um bem que transcende as
nossas fronteiras.
Como tratar isso de forma democrática, com países que compõem bacias estratégicas da água, como
no caso o rio Amazonas?
Concedo o aparte a V. Exª, Senador Romeu
Tuma.
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O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Agradeço a V.
Exª. Hoje ouvi a Senadora Marisa também fazendo um
pronunciamento a respeito da reunião da qual V. Exªs participaram. V. Exª não pode imaginar, Senador, o quanto é
importante comissões que vão ao exterior participarem
de reuniões e trazerem ao conhecimento da Casa o resultado. É uma demonstração clara da missão que vão
cumprir. E devem trazer o resultado para que realmente
possamos, dentro das diretrizes traçadas, encaminhar
uma proposta, como V. Exª faz. Estive na Turquia, visitei
a cisterna e ﬁquei maravilhado com aquilo. V. Exª disse que tem 1.500 anos – foi o que explicaram – e são
200km de distância de onde eles colhiam água para o
reservatório. Aquilo hoje é ponto de visitação turística.
Imagina a importância da água àquela época. No período do domínio otomano, se tivesse qualquer conﬂito, eles teriam reserva de água. Perguntei a um padre
outro dia por que se usava água no Batismo ao invés
do óleo. E ele me disse que a água representa a vida.
Quando João Batista batizou Cristo, ele estava dando
a vida cristã a Cristo pelo batismo da água. Então, a
água, segundo a liturgia católica, representa a vida. E
hoje nós temos sofrido muito, Senador, com a poluição
da água. O rio Tietê, onde eu aprendi a nadar, onde eu
passeava e brincava, hoje é tão poluído que é impossível ﬁcar perto, porque tem mosquito, pernilongo, mau
cheiro. E não há uma conscientização da importância
da água. Talvez o pronunciamento de V. Exª tenha que
ser reproduzido para a população, principalmente para
os mais carentes que, às vezes, não sabem a dimensão da falta d’água. Vão lá, pegam aquela água suja,
crianças ﬁcam doentes e tudo isso porque a água foi
poluída. E quando o senhor fala do Oriente, o senhor
falou na Jordânia – às vezes, a gente conversa com as
pessoas, autoridades ou não –, a maioria das guerras
não são religiosas. Elas têm fundamento na falta da água,
na tentativa de obter o domínio da água. Então, ela tem
mais importância que o petróleo, porque todo mundo
tem petróleo, mas água, não. Portanto, acho que V. Exª
tem razão. A importância da água onde não há possibilidade de se fazer um poço para encontrar água. Aqui
há lugares que, às vezes, quando se perfura, sai água
quente. Então, todo mundo a desperdiça de uma forma
assustadora: lava carro na rua com água potável...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Água
potável, lavam-se calçadas, carros...
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Então, tem que
disciplinar a consciência do povo sobre como é importante a preservação da água. Obrigado, Senador.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito
obrigado a V. Exª, Senador Romeu Tuma.
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Sr. Presidente Mão Santa, eu sei que o tempo
trama, mas ainda quero reﬂetir sobre mais algumas
questões.
A primeira é a questão da qualidade da água.
Nós precisamos cuidar dos nossos rios, dos mananciais e das fontes.
A segunda questão é que cada prefeitura, cada
cidade no nosso País precisa ter uma cisterna. Nós não
podemos desperdiçar a água da chuva. Além da água
dos nossos rios, a água da chuva precisa ser colhida e
tratada para que possa servir para a sociedade, para
a agricultura, para a lavagem do carro, para a lavagem
da calçada. Nós não podemos desperdiçar a água potável, este bem que é a vida, que deve servir para a
agricultura, para a agricultura familiar, para a produção.
Nós, então, precisamos ter uma legislação e levar este
tema mais a sério. Achamos que não vamos ter problema com a poluição da água e com a falta d’água.
Este debate é atual, Sr. Presidente!
Uma outra questão é sobre quem cuida hoje do
debate no mundo. O Conselho Mundial da Água tem
sede em Paris, mas tem uma forte presença da indústria da água. Srs. Senadores, esse tema – e o Senado
precisa tomar para si este debate – deve ser tratado
pela ONU e não por um organismo que tenha presença fortíssima do setor industrial, do setor que cuida da
privatização da água.
Esse tema, repito, precisa ser tratado pela ONU.
Nós precisamos dar atenção a esse tema, a partir
mesmo da realização do V Fórum Mundial de Águas.
Esse fórum, realizado em Istambul, na Turquia, já mostrou divisões.
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Dos 150
países que participaram, 70 assinaram o protocolo ﬁnal,
a carta ﬁnal. Espero que os demais países assinem,
para que possamos assumir um compromisso de Estado para com esse bem, que deve servir a todo ser
humano, a toda a humanidade.
Meu tempo já encerrou, Sr. Presidente, mas como
apresentei uma proposta naquele fórum, solicito a V.
Exª que este texto seja considerado lido, como parte
integrante do meu pronunciamento. Não lerei este texto,
que foi apresentado no fórum, porque acabei fazendo
um comentário, mas solicito a V. Exª que considere lido
este texto, apresentado em Istambul.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOÃO PEDRO 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. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido, na forma regimental. Queremos
cumprimentá-lo pelo tema da água. Bastaria dizer, como
médico, que, em uma criança de 10kg, 8 são de água;
em um adulto de 100kg, 60 são de água, mostrando
que água é fundamental e é a própria vida.
Convidamos para usar da palavra o Senador Antonio Carlos Valadares. Ele é do PSB e representa o
pequeno grande Estado de Sergipe; pequeno em tamanho, mas grandioso na riqueza, e a riqueza maior
é a gente que tem lá, que V. Exª representa com pureza e grandeza.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.
O discurso de hoje, nesta sessão, é sobre a dramática situação ﬁscal dos nossos Municípios, mas,
antes, irei abordar ainda a questão da crise internacional, porque é do conhecimento geral que nós estamos atravessando uma crise econômica internacional
de enorme gravidade. As notícias econômicas, os indicadores ﬁnanceiros e as projeções de crescimento
pioram a cada dia.
O governo norte-americano continua injetando
dinheiro na economia, continua premiando bancos e
grupos ﬁnanceiros que absorvem vultosos recursos
públicos, mas a grande verdade é que a economia
real não se destrava. O governo americano anunciou
agora que vai ﬁnanciar a compra de até US$1 trilhão
em ativos podres dos bancos. E, no entanto, a situação
econômica não dá mostras de melhoria.
Ao contrário, os Estados Unidos alcançaram a
maior marca histórica de retirada do auxílio-desemprego de sua história. Dados divulgados semana passada
revelam que 5,47 milhões de norte-americanos estão
dependendo do auxílio-desemprego para viver – 5 milhões, 470 mil norte-americanos.
As demissões nas grandes empresas não cessam.
A taxa de desemprego não para de crescer.
As expectativas globais de crescimento tampouco são otimistas. Em janeiro, o FMI projetava um crescimento da economia mundial de 0,5%. Nesta última
sexta-feira, dia 20 de março, o mesmo Fundo divulgou
uma projeção bem mais pessimista: não haverá crescimento e, em vez disso, ele prevê retração de até 1%
para este ano de 2009.
Se for conﬁrmado, será o primeiro encolhimento
da economia global em 60 anos. Aliás, esta mesma
possibilidade também já foi considerada pelo Banco
Mundial há mais de duas semanas.
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E nós estamos falando da economia global. Se
examinarmos caso a caso, país a país, a situação torna-se muito mais dramática, a exemplo do Japão, país
muito dependente do setor exportador e para o qual o
FMI prevê encolhimento de 5,8% em sua economia,
que continuaria negativa no ano seguinte, 2010. O
mesmo FMI prevê retração de 2,6% para os Estados
Unidos em 2009 e de 3% para a zona do euro. Como
se sabe, desde outubro passado que o FMI vem rebaixando suas projeções bimestrais de crescimento
econômico para a economia planetária.
O Brasil faz parte deste mundo e, embora o FMI
não tenha anunciado previsão para este ano, em todo
caso, agora em janeiro, previa 1,8 % de crescimento
do Brasil para 2009. No entanto, agentes econômicos
do mercado têm falado em crescimento de 0,6% neste
ano, portanto, bem menor. O Governo ainda está falando em 2%, mas não sabemos até quando.
Seja como for, os fatos estão apontando cenários
sombrios, e estamos convivendo com a virtual falência do sistema bancário norte-americano e o congelamento do mercado de crédito. Como disse no início,
as iniciativas de Obama, como, por exemplo, a atual
política de imprimir US$1,2 trilhão para a compra de
títulos do Tesouro dos Estados Unidos e também de
papéis lastreados em dívidas do mercado imobiliário,
não estão produzindo mudanças na economia industrial, no sentido otimista da palavra.
O que estou tentando mostrar, através desse
raciocínio e dos dados mencionados, é que a crise
global não dá sinais de arrefecimento e, certamente,
já está impactando o Brasil. Seja em forma de “gripe”,
seja em forma de pressão ﬁscal, orçamentária, ela já
está impactando a nossa vida econômica.
Uma evidente prova disso é justamente o tema
que me traz hoje a esta tribuna. Aqui quero me referir
a um tema de enorme gravidade na vida da célula básica da nossa economia, o Município. Acaba de tornarse notícia o fato da queda vertiginosa da receita dos
Municípios brasileiros, queda de até 70%.
Quero começar citando dois exemplos. O primeiro
me vem do Município de Simão Dias, no meu Estado
de Sergipe, terra onde fui Prefeito.
Em Simão Dias, o Prefeito Denisson Déda me
informa que, até março do ano passado, o Fundo de
Participação dos Municípios dotava o Município com
R$800 mil e que, já no presente ano de 2009, em que
nós estamos, até março, a dotação caiu para R$550
mil, uma queda abrupta do Fundo de Participação,
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com reﬂexos importantes na administração daquele
Município.
O Presidente Lula, que esteve ontem, dia 23, em
Pernambuco, pôde ouvir uma outra informação diretamente. O Prefeito de Jaboatão dos Guararapes, em
discurso, disse que a cota do Fundo de Participação
de março de 2008 foi de R$1,26 milhão, enquanto, no
mesmo período de 2009, não passará de R$355 mil.
Ou seja, o Fundo de Participação caiu, do ano passado para cá, para menos de 30% do que era no ano
passado. Um Município terá que viver com apenas um
terço do que dispunha em 2008! De repente!
Pior ainda: Municípios como Mossoró, Currais
Novos e Caicó, no Rio Grande do Norte, segundo o
Estado de S.Paulo, edição de hoje, tiveram repasse
zero do fundo este ano. Evidentemente que a situação
promete tornar-se mais dramática do que já está.
A queda é visivelmente violenta. A situação dos
Municípios brasileiros torna-se dramática.
Temos que reconhecer, Sr. Presidente, que o novo
programa de parcelamento de dívidas previdenciárias
dos Municípios com a União é um respiro importante
do Governo em relação aos Municípios. Através dessa medida, permite-se um gerenciamento melhor do
estoque de endividamento dos prefeitos, que poderão
pagar as dívidas vencidas até 31 de janeiro de 2009
em até 240 meses. Essa medida ou esse benefício foi
prometido pelo Presidente Lula no Encontro Nacional
de Prefeitos, em fevereiro, e foi concedido dias depois,
através da Medida Provisória nº 457, e regulamentado, ontem, pelo Diário Oﬁcial (Decreto nº 6.804). É
verdade que os Municípios não obtiveram a taxa de
redução nos juros, proposta pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), de 6,25% ao ano; terminou
prevalecendo a taxa Selic de 11,25%, mas reconheço
que já houve um avanço. Inclusive porque essa Medida Provisória nº 457, que uniﬁca a legislação sobre o
parcelamento de dívidas com a Secretaria da Receita
Federal, dá um fôlego, já que também regulariza a situação das prefeituras, que não podiam receber transferências voluntárias de recursos federais; estavam
impedidas de celebrar convênios com a União – em
áreas essenciais, como saúde, saneamento e educação – e não podiam contratar empréstimos bancários,
porque não tinham a certidão negativa de débito junto
ao INSS por estarem inscritas no cadastro de devedores do órgão.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Vou terminar em dois minutos, Sr. Presidente.
O problema, Sr. Presidente, é que a crise, o estresse ﬁscal dos Municípios vem crescendo. Cito novamente o exemplo do Município de Simão Dias: o
repasse através do fundo caiu, do ano passado para
cá, ao mesmo tempo em que o coeﬁciente do fundo
crescia! O coeﬁciente do fundo, em 2008, era de 1.6
e passou para 1.8 em 2009. Imagine como ﬁcaria a
situação se não tivéssemos essa melhoria no percentual do repasse! E o desemprego já está em marcha,
não apenas na economia produtiva, mas também nos
Municípios, que não vão aguentar a folha de pagamento com semelhante queda na receita, principalmente
aqueles Municípios que não possuem atividade produtiva forte e que dependem completamente do Fundo
de Participação.
(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O corte do repasse do Fundo de Participação teve a ver com a crise econômica, se considerarmos que não há como fugir da constatação de que
há diminuição da arrecadação do IPI e do Imposto de
Renda (IR). O próprio Presidente da CNM, Dr. Paulo
Ziulkoski, também acusa queda em outras fontes de
arrecadação municipal: ele argumenta que “o Imposto
de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o
Imposto sobre Serviços (ISS) – também os royalties,
que são recebidos em função dos trabalhos, das atividades da Petrobras e das empresas de energia elétrica
– caíram substancialmente, em torno de 40%.
Sr. Presidente, passando para a frente, para terminar meu discurso – V. Exª vai me conceder mais um
minuto –, a Frente Nacional dos Prefeitos e a Associação Brasileira dos Secretários de Finanças (Abasf)
elaboraram pauta de reivindicação que será levada ao
Governo, que inclui revisão do parcelamento da dívida
com o INSS, desburocratização dos projetos e empréstimos que tramitam no Tesouro, estudo de correção de
valores do Pasep e acesso a estudos sobre prefeituras
em organismos oﬁciais.
A meu ver, também deveremos defender mais
duas medidas: aplicação imediata dos mecanismos da
dívida, através de um chamado a todas as prefeituras,
para que compareçam para concretizar, sem demora,
as negociações com o INSS. E, em segundo lugar, o
fornecimento de mais 1% do Fundo de Participação
às prefeituras, ao mesmo tempo em que esse novo
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repasse seria condicionado: só seria repassado com
obrigatoriedade da prefeitura em aplicá-lo em obras de
infraestrutura, sendo vetado para outros ﬁns.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Assim, também estaríamos ampliando
o emprego, enfrentando a crise da forma como o Governo Lula tem proposto.
Estou nessa luta até o ﬁm, em defesa da viabilidade dos Municípios e continuarei chamando a atenção do Governo e das autoridades para o estado de
emergência em que estão mergulhadas as nossas
prefeituras.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após brilhante e importante pronunciamento do Senador Antonio Carlos Valadares sobre a situação da
prefeitura, eu queria dizer que isso ocorre no Brasil
todo. Estou com um jornal do Piauí. Está aqui: “FPM
cai 12,2% no Piauí.” “Crise: nova queda nos valores
de repasse faz prefeitos começarem a mexer em reservas para cumprir compromissos da administração
pública municipal.”
Advertimos Sua Excelência o Presidente Luiz Inácio – este quadro vale por dez mil palavras. Está aqui
o Prefeito Medeiros, que já avisou que a crise afetará
o salários dos servidores.
Ele já anuncia – o Medeiros é Prefeito de Manoel
Emídio – que vai atrasar o salário dos funcionários e
não pôde fazer o repasse da verba.
É grave a situação por que passa o Brasil.
Consultando a lista de oradores inscritos, aqui
está o Suplicy, fazendo permuta. Ainda vai falar, Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone) – Claro!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Em seguida – o Jayme Campos não está mais aqui
–, será o Senador Renato Casagrande. É bom porque
intercala o PSB com o PT.
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mão Santa, em primeiro lugar, gostaria de assinalar a presença hoje no Senado
do Embaixador do Brasil em Caracas, na Venezuela,
Antônio José Simões, que nos faz uma visita. Inclusive, vamos com ele dialogar sobre um tema que, ainda
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ontem, tive oportunidade de tratar no programa Roda
Viva com o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Tratamos do ingresso da Venezuela no Mercosul,
que será objeto de decisão.
Gostaria até de salientar que o Presidente Fernando Henrique Cardoso recordou que foi no Governo
Itamar Franco que ele, como chanceler, esteve em Caracas, justamente no governo anterior, para procurar
desenvolver o bom relacionamento da Venezuela com
o Brasil, inclusive em toda a área energética, visando à integração da Venezuela com o Brasil, especialmente no norte da América Latina. Em princípio, ele
é a favor, sim, de a Venezuela ingressar no Mercosul.
Ele disse que seria até interessante que viéssemos a
fazer algumas perguntas ao próprio Presidente Hugo
Chávez, relativamente aos propósitos de a Venezuela
estar cumprindo os princípios, as normas e as diretrizes democráticas em seu País.
Mas queremos salientar que tanto a Constituição da Venezuela quanto a do Brasil estabelecem – é
objetivo de ambas as Nações, de ambos os povos – a
integração com a América Latina.
Portanto, ao dar as boas-vindas ao nosso Embaixador Simões, queremos dizer – o Senador Tasso
Jereissati, Relator desta proposição, e eu – que, em
breve, a proposta será examinada na Comissão de
Relações Exteriores. Mas aqui já adianto meu voto
favorável. Claro, podemos debater esse assunto e
muito bem, mas sou favorável a que a Venezuela seja
aprovada como membro do Mercosul.
Prezado Senador Mão Santa, eu gostaria hoje
de relatar aquilo que anunciei na semana passada, o
que aconteceu na Estância Climática de Santo Antônio do Pinhal.
Eis que, convidados pelo Prefeito José Augusto
de Guarnieri Pereira e perante a presença de todos os
vereadores e da Presidenta da Câmara Municipal, a Srª
Rachel Ribeiro da Silva Carvajal, estavam presentes
na noite de sexta-feira, lotando a Câmara Municipal
de Santo Antônio do Pinhal, não apenas os vereadores, mas a Diretora Adaísa Maria Santos, da Regional
de Assistência e Desenvolvimento Social do Vale do
Paraíba, representando o Secretário Rogério Amato,
Secretário de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social; e o Paulo José Galli, Superintendente
da Caixa Econômica Federal do Vale do Paraíba, que
representou a Presidenta Maria Fernanda Ramos Coelho, Presidenta da Caixa Econômica. Ali estavam representantes de todos os segmentos de Santo Antônio
do Pinhal, como Fábio Ortiz, Presidente do Conselho
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de Turismo e proprietário de uma das 53 pousadas, e
o Sr. Marcelo Bufolin, Presidente da Associação dos
Produtores Rurais. Entre os proprietários de áreas agrícolas, de sítios, estavam justamente Marina e Francisco
Nóbrega, aquele casal de professores da Universidade
do Vale do Paraíba que, em 2007, convidou o Prefeito
José Augusto Pereira para assistir a uma palestra em
que eu explicaria aos alunos, aos estudantes e professores da Univap, em São José dos Campos, o que
é a renda básica de cidadania.
Eis que, ao ﬁnal de minha palestra, perguntei
aos alunos o que achavam de propor àquele prefeito
jovem que ali estava: “Que tal fazer de Santo Antônio
do Pinhal um exemplo da renda básica de cidadania?”
Todos aplaudiram e levantaram a mão. O prefeito disse: “O que devo fazer?” E eu disse: “Olha, podemos
marcar uma audiência com o Ministro Patrus Ananias”.
E, de pronto, Senador Mão Santa, ali, na palestra, perante todos os alunos, peguei o celular e liguei para o
Ministro Patrus Ananias, que marcou a audiência para
agosto de 2007. E para lá fui com cinco outros prefeitos, além de José Augusto de Guarnieri Pereira. Então,
como em outras oportunidades, Patrus Ananias nos
disse: “Olha, eu quero primeiro aperfeiçoar, expandir,
garantir que todos no Brasil com renda per capita até,
hoje, R$137,50 por mês, todos que estão nessa faixa
tenham direito ao Bolsa Escola. Vamos aperfeiçoar
mais, e quem sabe possamos chegar à renda básica
de cidadania?”
E eu perguntei ao prefeito: “Quantos habitantes
são?” Sete mil e trinta e seis, diz o IBGE, em 2008,
50% na área rural, 50% na área urbana. “Quais as
principais atividades?” “O turismo, pois lá há 53 pousadas e 1.200 leitos.”
Na primeira vez, ﬁquei numa que se chama Champagny; da outra vez, na Vento Verde e, desta vez, agora, no Quintal dos Pinhais, que, aliás, está no Roteiro
do Charme. Acabo de falar com Marcelo Paiva, seu
proprietário responsável, pois ﬁquei encantado com a
beleza, aliás, de todas as pousadas que visitei. Muitas
eu vi de fora, mas se trata de um lugar extremamente
aconchegante, com um clima formidável, ali na Serra
da Mantiqueira.
Santo Antônio do Pinhal está a cerca de 1.200
metros acima do nível do mar, mas ali há montanhas
altas, inclusive o famoso Pico do Agudo, a 1.477 metros acima do mar. Eu fui lá à noite, com a Srª Luciana, o Prefeito José Augusto de Guarnieri Pereira e a
Mônica Dallari. Foi a primeira vez que o prefeito chegou ao Pico do Agudo de noite. Dali se vê a Pedra do
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Baú, mas, mais lindo, também se vê desde São José
dos Campos e Jacareí até Aparecida. Dali se vê até
a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, lá daquele
Pico do Agudo.
Não é à-toa que, ainda no próximo ﬁnal de semana, se realizará, em Santo Antônio do Pinhal, a I
Etapa Paulista de Vôo Livre, uma vez que os que voam
de asa-delta e parapente consideram aquele um dos
melhores locais no Brasil para essa prática.
Acontece que, lotada a Câmara Municipal, no
dia seguinte, com mais de 600 pessoas na Praça do
Artesão, pude explicar o que será a renda básica de
cidadania, como é que Santo Antônio do Pinhal podese tornar o exemplo pioneiro. Exemplos surgiram e,
sobretudo, justamente o Presidente do Conselho de
Turismo, Fábio Ortiz, enalteceu a maneira como está
nascendo essa proposição com toda a população. As
pessoas da área rural que foram à praça, os artesãos,
os proﬁssionais liberais, os proprietários...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
das pousadas, dos 32 restaurantes...
Sr. Presidente, eu estou inscrito regularmente. Eu
gostaria de falar pelo tempo regulamentar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – É
que o Plenário, que é soberano... Depois das 18h30min,
cada um tem 10 minutos, e 10 é a nota que queremos
atribuir a V. Exª, Senador nota 10 de São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Certo. Muito obrigado.
Então, eu preciso ter tempo para expor isso que
aconteceu, inclusive como exemplo para os Municípios
do Piauí até o Rio Grande do Sul, do Paulo Paim.
Permita-me V. Exª explicar isso, que é muito importante, pois todos ﬁcaram entusiasmados e deram
sugestões: “Ah, precisamos, então, criar um fundo que
proverá, uma vez iniciado o programa, uma renda básica igual, modesta que seja, para começar, aos 7.036
habitantes, não importa origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica”.
Mesmo que comecemos, digamos, com algo
entre R$30,00 e R$50,00 por mês, R$40,00 por mês,
numa família de seis, já seriam R$40,00 por pessoa.
Que idéias poderíamos ter ali, onde os 32 restaurantes
oferecem o Festival da Truta, com excelente qualidade,
ou onde as 53 pousadas recebem as 1.200 pessoas
com leitos para todas, de excepcional qualidade? Quem
sabe possam as pessoas que visitam Santo Antônio
do Pinhal dar uma contribuição, por noite ali visitada,
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ou por refeição feita, voluntariamente até, para o fundo que vai criar a renda básica de cidadania? Enﬁm,
são tantas as idéias...
Ao ﬁnal de minha exposição, quando expliquei a
simplicidade da proposta, as suas vantagens de não
precisar de qualquer burocracia envolvida, de não se
ter de saber quanto cada um ganha, do ﬁm do estigma,
do ﬁm do fenômeno da dependência, do grau maior de
liberdade de todos os seres humanos – V. Exª precisa
então compreender, Senador Mão Santa, como isso
vai elevar o grau de liberdade para todos na sociedade
–, enﬁm, eu perguntei a todos os presentes, tanto aos
80 na Câmara Municipal quanto aos mais de 600 debaixo de chuva, ali, na Praça do Artesão: “Quem aqui
é contra a renda básica de cidadania? Vamos prestar
bem a atenção.”
O Padre Pedrinho, da Matriz, estava ali, abençoando todo o ato, e eu pedi a ele que observasse e
testemunhasse.
Ninguém foi contra. E quem era a favor? Todos
levantaram a mão e aplaudiram. Daí eu disse: “Olha,
é importante que não apenas os 600 que estão aqui
presentes aprovem a idéia. Vamos propor – e quero
saber quem está de acordo – um referendo popular
para que todos os adultos, entre os 7.036 habitantes,
possam, num referendo popular, aprovar a idéia”. Todos, então, concordaram com isso.
Quero dizer, Sr. Presidente – ainda mais porque
amanhã estaremos falando aqui da Campanha da
Fraternidade de 2009, sobre segurança – que o Padre
Pedrinho, inclusive na missa das 7 horas de domingo,
depois desses fatos tão bonitos,...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI.
Fazendo soar a campainha.) – Peço permissão para
prorrogar por mais meia hora a sessão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...expressou como a Renda Básica de Cidadania será
um instrumento concreto para, efetivamente, se criarem
as condições de justiça que proporcionarão a paz e a
segurança a toda a população.
Estão de parabéns, portanto, o Prefeito José
Augusto de Guarnieri Pereira, toda a população de
Santo Antônio do Pinhal, por estarem iniciando essa
experiência inédita, que levou os meios de comunicação locais, como Pindavale e Agoravale, principais
portais de notícias (pindavale.com.br) a divulgarem que
Santo Antônio do Pinhal viveu noite de emoção com
o lançamento do Programa Renda Cidadã – Renda
Básica de Cidadania.
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Portanto, quero ressaltar que ali estavam presentes, entusiasmados com a proposição, o Prefeito
de Monteiro Lobato, Gabriel Vargas; o Prefeito de São
Bento do Sapucaí; também representando o Prefeito de
Poços de Caldas a sua Diretora; o Sr. Demian, representante do Padre Afonso; a Vera Saba, Vice-Prefeita
de Taubaté; a Vereadora Poliana; o Vereador Henrique,
de Taubaté; Miriam Alckmin, Vice-Prefeita de Pindamonhangaba; os Secretários de diversos Municípios
e ainda – só falta assinalar uma presença importante,
Sr. Presidente – o Prefeito Ildefonso Mendes, de São
Bento do Sapucaí, ali onde está a Pedra do Baú.
Presidente Mão Santa, V. Exª é testemunha do
entusiasmo com que eu falo deste tema. Assim como
o Senador Paulo Paim abraça as suas causas com
tamanha emoção, eu sigo o exemplo de S. Exª, porque eu acredito muito que, em breve, do Piauí ao Rio
Grande do Sul, do Ceará ao Acre, em todos os lugares,
nós teremos a Renda Básica de Cidadania como uma
realidade para todos os brasileiros e brasileiras.
Muito obrigado por sua tolerância e amizade.
(Palmas.)
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Eduardo Suplicy, ouvi V. Exª atentamente e ﬁz
uma reﬂexão. Vamos lá fazer um plebiscito, um referendo, para decidir entre a “Renda Básica de Cidadania”
e o “Emprego para Todos”. Fico mais com Deus, que
disse: “Comerás o pão com o suor do teu rosto”. Mas
me permita, antes de aderir à sua campanha, ﬁcar com
o Apóstolo Paulo, que disse: “Quem não trabalha não
merece ganhar para comer”. Foi o que disse o Apóstolo
Paulo, embora eu seja Francisco: “Paz e bem”.
Convidaria para usar da palavra, veriﬁcando a
sequência da lista de oradores – inclusive, eu já havia
anunciado –, o Senador Jayme Campos.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Também estou inscrito, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª está inscrito, Senador Valter Pereira, como
também o Senador Inácio Arruda.
Senador Jayme Campos, V. Exª tem a palavra.
Isso é bom, porque a gente aprende um com o outro. Aprendi muito com o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente Mão Santa, não vou falar hoje, mas,
amanhã, durante a cerimônia sobre Segurança e a
Campanha da Fraternidade, procurarei transmitir, da
forma mais didática, a V. Exª e ao povo brasileiro como
é que a renda básica de cidadania será o instrumento
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mais eﬁcaz para atingir o objetivo de prover emprego
a todos os brasileiros. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Apenas citei Deus e o Apóstolo Paulo; amanhã, será
uma festa católica.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E
estaremos juntos aqui, com São Paulo, Dom Luciano
Mendes de Almeida...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Amanhã, não será a Campanha da Fraternidade?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não se manifeste, pois apenas citei Deus.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Foi Dom Luciano Mendes de Almeida que me disse:
“Eduardo, sua proposta é defendida, sobretudo, por
São Paulo, na Segunda Epístola aos Coríntios, em que
diz “o que colheu muito não teve demais; o que colheu
pouco não teve de menos”.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Apenas citei Deus. Ele também disse: “Fé, esperança
e caridade”.
Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos,
que é do Mato Grosso e que representa os Democratas.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, antes de eu fazer uso da palavra, peço permissão a V. Exª para conceder a vez ao Senador Renato
Casagrande.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Tem a palavra o Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Jayme Campos. Teria a
oportunidade de falar, conforme a ordem de inscrição,
mas, talvez, não desse tempo. De qualquer maneira,
quero registrar que, nos últimos dias, desta tribuna, ﬁz
um pronunciamento dando sugestão ao Governo para
que, no lançamento do Programa de Habitação Popular,
usasse a energia solar para aquecer água, para que
não precisássemos mais de chuveiro elétrico, que é
responsável por 5% do consumo de energia elétrica,
de eletricidade, no Brasil. Mandamos expediente ao
Presidente Lula pela Comissão de Meio Ambiente e
Ciência e Tecnologia, mandamos expediente à Ministra
Dilma e ao Ministro Edison Lobão.
O Governo vai lançar, amanhã, Senador Inácio
Arruda – V. Exª é pessoa interessada nesse assunto –,
o Programa de Habitação Popular, com a construção
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de um milhão de casas, com incentivos à habitação
popular, à construção civil. Minha expectativa é a de
que o Governo anuncie – pelo menos, são os indicativos que temos – o aquecimento de água por meio da
energia solar, o que vai fazer com que haja redução
dos equipamentos – diversas empresas trabalham hoje
nessa área no Brasil – e com que possamos economizar na geração de eletricidade e ajudar a preservar o meio ambiente, especialmente com relação às
emissões de gases de efeito estufa, à destruição de
ﬂorestas com inundações de grandes reservatórios. O
Brasil tem um potencial muito grande de energia solar,
de aquecimento solar.
Então, minha expectativa é essa, os indicadores
são esses, e ﬁcarei muito feliz se conseguirmos, de
fato, avançar nesse anúncio do Governo amanhã.
Queria fazer esse registro. Se tiver tempo, farei um
pronunciamento com mais detalhes posteriormente.
Obrigado, Senador Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Tem a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, garanto-lhe, com toda a honestidade, que
serei bem mais breve do que o ilustre Senador Eduardo Suplicy em suas palavras. Falarei só 20% daquilo
que S. Exª falou.
Quero cumprimentar o ilustre Senador Casagrande pela iniciativa desse grande projeto, que entendo
ser um projeto resolutivo, tendo em vista que, com esse
projeto, com certeza, vamos reduzir em 5%, conforme disse S. Exª, o gasto de energia em nosso País. É
louvável seu projeto, que, certamente, tem o apoio de
todos nós, Senadores.
Mas, Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores; Senador Valter, que é Presidente da Comissão de Agricultura, hoje, quero trazer à atenção desta Casa e de
todo o País uma situação que tem aﬂigido os rizicultores de meu Estado, Mato Grosso, desde setembro
do ano passado, quando foi publicado o Decreto nº
6.557, de 8 de setembro de 2008. Esse Decreto, Sr.
Presidente, ﬁxou os preços mínimos para sementes e
produtos agrícolas das safras de verão e de produtos
regionais 2008/2009. O ponto para o qual chamo hoje
a atenção dos colegas refere-se à ﬁxação do preço do
arroz longo ﬁno em casca (tipo 1). Segundo o Decreto,
o preço da saca de 60 kg desse tipo de arroz, a partir
de janeiro deste ano, é ﬁxado em R$30,96 para o Estado do Paraná e para as Regiões Sudeste, Nordeste e
Centro-Oeste, com exceção do Estado de Mato Grosso.
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Para meu Estado, foi ﬁxado o preço de R$25,50, ou
seja, um valor cerca de 17% inferior. A mesma coisa
acontece com relação ao arroz longo em casca (tipo
2), cujo preço, em vigor desde setembro de 2008, é
inferior para o Estado do Mato Grosso.
No início deste mês de março, Srªs e Srs. Senadores, estive em reunião com o Ministro da Agricultura,
Reinhold Stephanes, e pude manifestar minha solidariedade aos agricultores mato-grossenses, também
representados na reunião. Lá estiveram também o
Deputado Homero Pereira; o Sr. Marco Antônio Lorga, Presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Mato Grosso; o Sr. Rui Prado, Presidente da
Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso,
entre outros. Tivemos, então, a oportunidade de expor
nossa preocupação com as condições pouco favoráveis de comercialização da safra de arroz, o que traz
insegurança e intranquilidade aos agricultores. Nossos agricultores, Sr. Presidente e demais Senadores,
que se dedicam a uma atividade que já é seriamente sujeita às intempéries, às vicissitudes do clima, a
riscos incontáveis e fora de nosso controle, deveriam
ser poupados da necessidade de enfrentar essas incertezas também na hora da comercialização da sua
produção. Além do mais, Srªs e Srs. Senadores, não
é difícil mostrar que os rizicultores do Mato Grosso
têm dado provas cabais da força de seu trabalho, da
pujança de sua produção.
Vejam alguns dados do último levantamento da
safra feito pela Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB). Em todo o Brasil, a área plantada de arroz
teve apenas um pequeno incremento, da ordem de
0,7%, mas, em Mato Grosso, em particular, o aumento
foi bem mais expressivo: 10,4%. Considerando o País
como um todo, esperava-se um aumento de 3,8% na
safra de arroz. Mais uma vez, Mato Grosso se destaca no contexto nacional: espera-se lá um aumento
de 14,2% na produção, chegando a safra a 780.600
toneladas de arroz. O Mato Grosso, como veem, tem
impulsionado para cima a produção brasileira de arroz.
Portanto, Sr. Presidente, é claro que os rizicultores do
Mato Grosso têm dispensado um esforço notadamente
maior, que se manifesta no destaque que tem tido o
desempenho da produção de arroz no Estado, quando o comparamos com o desempenho nacional. Esse
esforço, no entanto, parece que não recebe o devido
reconhecimento, quando, na hora de comercializar,
nossos rizicultores já entram no mercado com a desvantagem de um preço mínimo mais baixo.
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E não é apenas na quantidade que o Mato Grosso
tem se destacado na produção de arroz. Temos hoje
no Estado uma produção de primeira qualidade, capaz
de enfrentar, com vantagens, quaisquer competidores.
Estão funcionando no Estado 42 indústrias de arroz
com capacidade instalada para processar um milhão
de toneladas do produto em casca. Não precisamos de
preços mais baixos; precisamos de preços justos, que
recompensem o produtor, que estimulem a manutenção
da pujança da rizicultura mato-grossense.
Srªs e Srs. Senadores, é mais do que injusto que
os rizicultores de Mato Grosso sejam penalizados na
ﬁxação do preço mínimo de sua safra, quando todos
os indicadores apontam para a força da produção de
arroz no Estado. É mais do que injusto; digo que é cruel.
Uma pessoa investe seu tempo, seu dinheiro, seu trabalho, consciente de que está fazendo um trabalho de
excelência, enfrentando todo o tipo de risco próprio da
atividade agrícola, para, no ﬁnal, ver que seu esforço
é considerado menos valioso do que o de outros. Que
estímulo pode ter para continuar na atividade?
Levantou-se a sugestão de que essa diferença no
preço mínimo tem relação com uma política de preservação do meio ambiente: ﬁxando-se um preço mínimo
mais baixo para o Estado, o que se estaria fazendo
é, na verdade, desestimulando a expansão agrícola.
Não quero crer, Sr. Presidente, que tal coisa tenha
efetivamente pesado na decisão do Governo, quando
ﬁxou os preços mínimos. Seria o cúmulo dos cúmulos!
Seria penalizar todos os rizicultores, indistintamente,
por fazerem algo que não fazem, que é degradar o
meio ambiente, e, pior, por fazerem aquilo que todos
esperamos que façam, que é produzir mais alimentos
para a mesa dos brasileiros e para a exportação. Seria, portanto, uma maneira especialmente tortuosa e
cruel de fazer política ambiental.
Enﬁm, Sr. Presidente, para concluir, quero me
solidarizar com todos os agricultores mato-grossenses, em especial os rizicultores, parabenizando-os
pelo excelente trabalho que têm realizado e reiterando
meu compromisso de fazer sempre do meu mandato
um posto avançado de defesa da agricultura de nosso
Estado e dos legítimos e justos interesses dos nossos
agricultores.
Concluindo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não posso admitir, em hipótese alguma, Senador
Expedito Júnior e demais Senadores, que, em toda a
Região Centro-Oeste, o preço mínimo seja de R$30,96,
exceto no Estado de Mato Grosso. Entendo que é muita
discriminação! Veja bem o que está ocorrendo: bas-
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ta que os produtores do baixo Araguaia, ou seja, da
região do grande Araguaia, atravessem a ponte para
venderem seu arroz com o preço de Goiás ou de outros
Estados do Centro-Oeste. Entretanto, para nós, que somos do Mato Grosso, ou seja, da região mais distante
dos centros consumidores, o preço mínimo praticado
pelo Governo Federal é de apenas R$25,00.
Portanto, faço aqui este alerta, chamo a atenção
do Governo Federal para que não seja tão perverso
com os mato-grossenses. Lamentavelmente, hoje, o
preço mínimo do arroz praticado em nosso Estado está
bem abaixo da média nacional.
Espero que, sobretudo, o nosso Presidente da
Comissão de Agricultura, Senador Valter Pereira, que
está presente aqui, faça daquela Comissão um instrumento na defesa dos rizicultores que moram no Estado
de Mato Grosso.
A todos os senhores e ao Sr. Presidente, meu
muito obrigado.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Este é o Senador Jayme Campos, que usou da palavra,
mais uma vez, defendendo os que produzem, os que
moram no campo e fazem a riqueza do Brasil.
Pela ordem, Senador Expedito Júnior, de Rondônia.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes
de adentrar no meu assunto, gostaria de cumprimentar
aqui o Senador Jayme Campos...
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obrigado.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
...e reconhecer o seu árduo e profícuo trabalho. Eu
tive possibilidade de conhecê-lo pessoalmente. Estive
lá com V.Exª, quando estávamos tratando da crise do
meio ambiente, e sei o quanto V.Exª defende o Estado
do Mato Grosso e o Brasil.
Acho que V. Exª se lembra de que estávamos na
cidade de Alta Floresta e, naquela ocasião, estávamos
brigando sobre essa questão, tentando identiﬁcar a
crise do setor do meio ambiente. Eu ﬁz um pronunciamento lá que já chamava a atenção para o fato de que
o foco do desmatamento estava errado, o foco do desmatamento estava no setor madeireiro e, na verdade,
deveria estar nos assentamentos. V. Exª se lembra de
que, inclusive, nós fomos criticados em Alta Floresta
por um grupo de três ou quatro, ou mais, que estava
presente e que não aceitava que a questão do des-
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matamento recaísse sobre os pequenos produtores.
Na verdade, eu jamais quis aqui que isso realmente
atingisse os pequenos produtores. Estávamos demonstrando – e V. Exª teve a paciência de andar conosco e
cruzar, praticamente, o Estado de Rondônia, visitando
os assentamentos – e tive condições de provar para
V. Exª e para os demais Senadores da Comissão que,
verdadeiramente, o desmatamento estava nos assentamentos. Hoje o Ministério do Meio Ambiente reconhece
que o maior responsável pelo desmatamento é o Incra.
Hoje o jornal O Globo apontou e mostrou os índices
do desmatamento feito nos assentamentos.
Então, como eu disse aquele dia em Altamira, um
dia essa máscara vai cair. E eu acho que essa máscara está caindo, estão aparecendo aí os verdadeiros
culpados sobre o desmatamento na Região Amazônica. Não se pode mais, Senador Mão Santa, na nossa
região, falar sobre assentamentos.
Nós não podemos mais falar em reforma agrária
na Região Amazônica, haja vista o grande entendimento que estamos buscando com a sociedade daquela
região para que haja uma contenção e um engajamento de todo mundo, no sentido de mantermos nossas
ﬂorestas, nossas riquezas.
Sr. Presidente, além disso, hoje à tarde, comuniquei aqui – V. Exª estava na Mesa – uma audiência
que estávamos fazendo com o Presidente José Sarney.
Sr. Presidente, à audiência estiveram presentes vários
Líderes do Senado – o Senador Renan Calheiros, o
Senador Gim Argello, o Senador João Ribeiro, Líder do
meu Partido – e todos assumiram o compromisso de
conversar com os Líderes na Câmara dos Deputados
e fazer com que eles pautem e votem essa matéria na
Câmara dos Deputados. Trata-se da PEC da transposição dos servidores públicos do Estado de Rondônia.
Nós já a votamos aqui no Senado e agora estamos esperando a votação na Câmara dos Deputados. Ficou acertado, nesse encontro com o Presidente Sarney, que ele ia buscar esse entendimento com
o Presidente da Câmara, o Deputado Michel Temer,
para que se pudesse pautar a transposição dos servidores públicos.
Sei que não é somente esse assunto que está
adormecido na Câmara dos Deputados. Há várias
outras matérias importantes para o Brasil, inclusive
a dos aposentados brasileiros, que se encontram
paralisadas, dormindo nas gavetas do Presidente da
Câmara. Não estou aqui culpando o Deputado Michel
Temer, até porque ele acabou de assumir aquela
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Casa. Tenho certeza de que ele vai dar mais celeridade às votações.
Sr. Presidente, gostaria de registrar que estiveram presentes o Sr. Cícero Evangelista, do Sindicato
dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia – Sinsepol; Israel Santos Borges, do Sindicato dos
Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – Sinjur; Silas Neiva de Carvalho, do Sindicato dos
Trabalhadores em Saúde de Rondônia – Sindsaúde;
Antônio Belarmino Neto, do Sindicato dos Servidores
do Ministério Público do Estado de Rondônia – Sinsenpro; Waldemir Andrade Moura, do Sindicato do Grupo
Fisco do Estado de Rondônia – Sindiﬁsco; Cleinilton
Alves, do Sindicato dos Motoristas Oﬁciais do Estado
de Rondônia – Sinporo; Claudir Matta Magalhães Sales, a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação do Estado de Rondônia – Sintero; Abner
Cândido de Lima, do Sindicato dos Servidores do Poder
Legislativo – Sindler; Luís Francisco Costa, Presidente
da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do
ex-Território Federal de Rondônia – Aspometron; e a
Srª Maria Aparecida da Silva Rodrigues, representando o Sindicato dos Servidores Federais do Estado de
Rondônia – Sindsef.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, gostaria de agradecer ao Presidente José Sarney ter aberto a oportunidade de atender aos sindicalistas do Estado de
Rondônia e de parabenizar esta Casa pela pauta que
ﬁzemos aqui hoje, votando várias matérias importantes para o País.
Acho que é isso que tem de acontecer todos os
dias, nesta Casa. Há muitas matérias para serem votadas aqui. Temos de fazer essa pauta e dar celeridade às
votações, porque, tenho certeza, é isso que a sociedade
nos cobra, é isso que a sociedade espera desta Casa,
que é a revisora das leis do Poder Legislativo.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só gostaria,
se V. Exª me permite, de dar como lido o meu pronunciamento, para que conste nos Anais da Casa, sobre
os escoteiros brasileiros na Antártida.
Há um programa muito bem conduzido na Antártida, o Programa Antártico brasileiro (Proantar),
que é uma política muito interessante, a favor do meio
ambiente, de cooperação entre os povos e, particularmente, na defesa da vida na Terra.
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Lá na Antártida, existe a Base Comandante Ferraz
que deve orgulhar e que orgulha a todos os brasileiros
pelas pesquisas realizadas, pela investigação da biodiversidade, pela busca de soluções para a questão
do meio ambiente.
Então, queremos, em primeiro lugar, Sr. Presidente, parabenizar a todos pelo Programa Antártico
Brasileiro (Proantar).
Nesse sentido, houve um entendimento entre a
União dos Escoteiros do Brasil e a União Parlamentar
Escoteira do Brasil, junto com a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que abriga o Proantar
– o Programa Antártico –, para que neste ano de 2009,
Sr. Presidente, os escoteiros brasileiros, 60 mil jovens,
possam trabalhar, de maneira efetiva, para discutir a
questão do meio ambiente. E a União dos Escoteiros
do Brasil criou, inclusive, o tema para este ano, que é o
XVIII Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica.
Foi decidido, então, que, como incentivo aos
jovens escoteiros, o Proantar levará três deles à Antártida, em 2009, de acordo com os critérios do programa e com a pontuação obtida pelos escoteiros no
mutirão ecológico.
É uma iniciativa das mais importantes, que apóia
a juventude brasileira e que, como o Senador Casagrande colocou agora há pouco, ele que preside essa
Comissão aqui no Senado Federal, com toda a competência, há a necessidade do debate permanente da
biodiversidade.
Quero parabenizar o Proantar pela iniciativa, pelo
trabalho que vem sendo feito, e os escoteiros do Brasil,
por meio da União dos Escoteiros do Brasil, e fazer um
apelo, neste pronunciamento, para que Vereadores,
Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores se unam todos na União Parlamentar Escoteira do
Brasil, que luta para que os ideais do escotismo sejam
colocados em prática em todo o Brasil.
Gostaria, Sr. Presidente, se V. Exª permitir, que
desse como lido este pronunciamento a favor da
área.
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR FLÁVIO ARNS.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a atuação do Brasil no Continente Antártico, por meio do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), é uma política de Estado que muito deve
orgulhar a todos nós brasileiros. Na Antártica, o Bra-
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sil compõe o seleto grupo de países, que realizam a
mais bem sucedida intervenção multinacional cientíﬁca
para a preservação do meio ambiente. Na Antártica,
a bandeira que impera é a da cooperação dos povos,
em defesa da vida na Terra.
Sr. Presidente, a sustentabilidade da vida no Planeta é um tema bastante recorrente nos debates desta
Casa. Temos na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA),
a Subcomissão Permanente – Aquecimento Global
(CMAAQ), que aborda um tema da maior importância,
que é a questão climática da Terra. Dia a dia sabemos
pela imprensa, que o aumento da temperatura do Planeta acarretará, já na próxima década, um estado de
desordem ambiental nunca antes visto, caso nada seja
feito de imediato.
A presença do Brasil no Continente Antártico,
com a Base Comandante Ferraz, e com as pesquisas
nela realizadas, aﬁrmam a inﬂexível disposição do País
de, conhecendo e participando, contribuir com a preservação da frágil biodiversidade da região, e com a
construção de soluções coordenadas que afastem os
riscos decorrentes do aquecimento global.
Estão de parabéns todos aqueles que participam
do Programa Antártico Brasileiro – o PROANTAR.
Srªs e Srs. Senadores, tenho a convicção de que
uma política de Estado consistente deve coordenar
ações que envolvam o governo e os diversos setores
da sociedade. Atuando conjuntamente, e engajando
pessoas, grupos organizados, e Instituições do Estado, consegue-se vislumbrar soluções mais efetivas,
convergindo pontos de vista, e por ﬁm, consolidando
políticas públicas de maior sucesso para o desenvolvimento do Brasil.
Com esse pensamento, na qualidade de Presidente da União Parlamentar Escoteira do Brasil
(UPEB), no ﬁnal de 2008 estabelecemos entendimentos com a União dos Escoteiros do Brasil (UEB)
e com a Comissão Interministerial para os Recursos
do Mar (SECIRM), que abriga o PROANTAR, no sentido de que a juventude escoteira se engajasse mais
efetivamente em um movimento nacional de combate ao aquecimento global, e de estudo cientíﬁco do
continente antártico.
Reunidos, propusemos uma programação coordenada entre o PROANTAR, a UEB e a UPEB, no
sentido de que o Movimento Escoteiro debatesse, em
2009, a questão do aquecimento global de maneira
mais efetiva. Dessa união de esforços resultou o tema
do XVIII Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica
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(MUTECO), que em 2009 abordará os impactos provocados no meio ambiente pela geração de resíduos,
pela emissão de carbono na atmosfera, provocando o
efeito estufa, e elevando o aquecimento global.
Sr. Presidente, serão assim 60.000 jovens brasileiros que, de forma sistematizada e coordenada,
se engajarão efetivamente nessa busca por soluções
para o aquecimento global, e para a sustentabilidade
da vida no Planeta. Como incentivo aos jovens escoteiros, o PROANTAR levará 3 deles à Antártica em
2009, em conformidade com os critérios do Programa,
e com a pontuação obtida pelos escoteiros no Mutirão
Ecológico.
Temos no Congresso uma Frente Parlamentar,
que tem por missão fortalecer as políticas de meio
ambiente, através do Programa Antártico Brasileiro,
que já neste mês se reuniu com os responsáveis pelo
PROANTAR, ocasião em que pudemos conhecer resultados e conversar acerca das ações para este ano.
Aproveitamo-nos, ainda da oportunidade, para entregar
ao Comandante da SECIRM, Contra-Almirante Francisco Carlos Ortiz de Holanda Chaves, o programa de
trabalho que será realizado pelos escoteiros brasileiros
no Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica de
2009, que incorporo a este pronunciamento.
Pretende-se, igualmente ao longo do ano, dar
visibilidade ao tema nesta tribuna, e também pelas
mídias da Casa – TV, Jornal, Rádio e Agência de Notícias, às quais solicito o imprescindível engajamento
e apoio, em suas programações de 2009.
É uma satisfação para nós parlamentares, que
fazemos parte da União Parlamentar Escoteira do Brasil, podermos participar dessa união de esforços, entre
os brasileiros que atuam de forma patriótica e competente no PROANTAR, e a juventude sadia, disposta,
e repleta de novas idéias, que compõe o movimento
escoteiro nacional.
Unimos, assim, experiência, competência, dedicação, jovialidade e energia.
Tal é o que espera de nós a sociedade deste
País.
Parabéns ao Programa Antártico Brasileiro!
Parabéns ao Movimento Escoteiro Nacional!
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLÁVIO ARNS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido.
O SR RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, para justiﬁcar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, item a palavra V. Exª.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É para justiﬁcar
minha votação durante a tarde, Sr. Presidente.
Uma parte, alguns votos... Não pude estar presente, porque estava numa audiência, numa atividade fora do Senado. Participei da votação de algumas
matérias, e de outras, não.
Com relação aos Embaixadores, a algumas agências, estive ausente, mas com uma posição naturalmente política, seguindo a orientação do nosso Partido,
o PSB, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nossa Secretária-Executiva, que está aqui, vai tomar
as providências, a Drª Cláudia Lyra.
Agora, consultando a lista de oradores, está inscrito o Senador Valter Pereira. Ele é do PMDB do Mato
Grosso do Sul.
Usará da palavra ainda, pela ordem, o Senador
Paulo Paim, logo após Valter Pereira.
E, para encerrar, peço permissão a V. Exª para ler um
expediente de muita importância. Este aqui é relevante.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 256,
de 2009, do Senador Inácio Arruda e de outros Srs.
Senadores, solicitando que o tempo destinado aos outros oradores do período do Expediente da sessão do
próximo 31 de março seja destinado à comemoração
especial dos 87 anos de fundação do Partido Comunista do Brasil, PCdoB.
Esse partido é extraordinário, e o faço com gratidão.
Toda vez em que ele me apoia, eu ganho. O Presidente Osmar Júnior, e há o nosso líder, o humorista maior,
João Cláudio Moreno, um grande líder do Piauí.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com a palavra, o nosso Senador que está na tribuna.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já realcei, aqui, nesta
tribuna e na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
o potencial que o agronegócio possui para mitigar os
efeitos dessa crise que afeta todos os países – e, portanto, o Brasil e todos os segmentos do nosso País.
Na verdade, a capacidade de alavancagem desse
segmento vai muito além deste momento, desta con-
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juntura que estamos atravessando. Basta conferir a sua
inserção na economia brasileira. Nada menos do que
34% do PIB provêm dos produtos do campo, de onde
saem 40% do total de nossas exportações.
Todavia, quero chamar a atenção, nesta oportunidade, para outro setor, do campo também, mas
igualmente importante ao agronegócio: é o da atividade
agrícola de base familiar. Apesar das diﬁculdades por
que historicamente atravessa, é um segmento que vem
crescendo signiﬁcativamente nos últimos anos, notadamente a partir de 2003. Os números proeminentes que
a agricultura familiar exibe demonstram a exuberância
de sua participação na economia brasileira. Mais de
30% da produção agropecuária nacional provêm desse setor; é responsável por 10% do PIB brasileiro. Dos
empregos do campo, cerca de 77%, Senador Paim,
são gerados pelas pequenas propriedades.
Há, entretanto, dois fatores que aumentam ainda mais o relevo das atividades desse último setor. O
primeiro deles é o papel que cumpre na segurança
alimentar do povo brasileiro. Nada menos do que 70%
de todos os alimentos consumidos no País procedem
da agricultura familiar. Dela resulta a produção de 89%
de toda a mandioca que consumimos; cerca de 70%
do frango e 60% da carne suína ofertados no mercado
interno provêm dessa mesma fonte. E a produção de
leite também não ﬁca atrás, chegando a 56% do que
chega à mesa de cada família brasileira.
Mesmo nas culturas típicas das grandes propriedades, a agricultura familiar ganha grande expressão.
Basta conferir os números. São dela 39% da produção
nacional de soja e 49% da produção de milho.
Não foi por outro motivo que o Brasil já passou ao
largo de uma outra crise recente, uma crise que muito
preocupou, embora não seja comparável com a atual
crise ﬁnanceira, mas também uma crise internacional:
a crise de alimentos.
Os efeitos da concomitante alta de preços das
commodities, dessas commodities especialmente
agrícolas, foram bem menores que a média dos outros países.
Longe de promover uma inconveniente concorrência com o agronegócio, a agricultura familiar é uma
complementação do primeiro. Eis aqui uma de suas
grandes virtudes, uma das virtudes que lhe dá maior
relevo ainda: é a circunstância que permite ao Brasil
manter constantes e elevados os volumes das exportações agrícolas sem expor a risco o mercado interno,
o mercado doméstico.
Toda a atividade agropecuária, entretanto, sofre intrinsecamente de um elevado grau de risco. São
muitas as incertezas que ela acarreta, não somente
as derivadas da grande instabilidade das condições
climáticas, mas também as decorrentes das enormes
ﬂutuações de demanda e de oferta que caracterizam
o mercado de produtos agrícolas.
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Tudo isso colabora para tornar as previsões de
preços ainda mais – e sempre mais – um verdadeiro
desaﬁo.
Honra-me, Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Valter Pereira, permita-me rapidamente cumprimentálo pela defesa que V. Exª está fazendo da agricultura
familiar. V. Exª é feliz quando diz que a agricultura
familiar é um complemento que sustenta inclusive o
agronegócio, porque ela faz a base, e essa base, com
certeza absoluta, é a grande sustentação do mercado
interno, inclusive do mercado de emprego. Quero só
cumprimentar V. Exª, porque achei uma defesa brilhante da agricultura familiar, e em nenhum momento
V. Exª desfaz da importância do agronegócio. Diria
que a agricultura familiar é um microagronegócio. E
V. Exª faz uma defesa com dados, com números, que
não deixam nenhuma dúvida sobre a importância da
agricultura familiar como fonte geradora de alimentos
e de empregos. Parabéns a V. Exª!
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito
obrigado, Senador Paulo Paim. Inclusive, nas peregrinações que tenho o hábito de fazer, sobretudo em assentamentos, procuro realçar muito claramente que, entre
a agricultura familiar e o agronegócio, não pode existir
qualquer espírito de rivalidade, porque ambos são setores produtivos do País. De sorte que não se justiﬁca o
agronegócio olhar com desconﬁança a agricultura familiar,
nem essa interpretar como uma inimizade a atuação do
agronegócio, porque eles se inteiram, eles se completam.
Acho que é um equívoco muito grande dos movimentos
mais sectários estimular esse tipo de rivalidade.
Mas, agravando aquele quadro a que me referia,
que é um quadro global em sua essência, temos os
problemas especíﬁcos do Brasil. O maior deles é de
caráter estrutural, relacionado ao custo de produção. E
esse é um assunto que nós temos debatido. Ainda hoje
mesmo, na Comissão de Agricultura, foram intensos
os debates sobre esse assunto. Aí entram a alta carga tributária e as elevadas taxas de juros, que oneram
toda a economia brasileira, sem poupar a cadeia do
agronegócio e da agricultura familiar também.
Entram também os preços de insumos, como
os fertilizantes, defensivos agrícolas e o óleo diesel.
E, curiosamente, Sr. Presidente, enquanto o petróleo
em todo o planeta teve os preços achatados, o Brasil,
hoje, que é autossuﬁciente em petróleo, mantém os
mesmos patamares, os mesmos níveis de preço. É claro que existe um componente a ser levado em conta,
que é a produção do álcool e a mistura do etanol com
a gasolina, que justiﬁca uma certa cautela. Mas nós
não conseguimos compreender por que se mantém
inalterado o preço do diesel, o diesel que é um dos
componentes mais importantes para a formação do
custo de produção dos produtos agrícolas.
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A crise ﬁnanceira internacional acaba agravando
mais esses problemas em decorrência da maior redução de créditos à economia, de maneira geral. E, nessa
generalidade, se inclui a produção de alimentos, sem
levar em conta as peculiaridades desse setor. Peculiaridades que fazem a diferença entre os resultados da
produção de alimentos e de outros bens.
Todas essas circunstâncias sinalizam forte diminuição da área de plantio e do investimento na produção.
Com efeito, Sr. Presidente, as estimativas de redução de 6,5% da safra 2008/2009 poderão fazer falta para
compensar outros setores da balança comercial.
Isso, para não falar na redução de 8,4% na renda
do campo, que é outra estimativa muito sombria.
Esses resultados, infelizmente, nos trazem de
volta aos níveis de desempenho praticados por volta
de 2003 – portanto, seis anos atrás.
Sr. Presidente, mais do que nunca é preciso acertar nas prioridades. O Governo deﬁne as prioridades,
mas é preciso acertar. Eleger a produção de alimentos
como prioridade é acertar “na mosca” na economia.
É isso que esperam a agricultura familiar e o
agronegócio.
Sr. Presidente, era a fala que reservamos para
esta tarde. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Esse é o Senador Valter Pereira, de Mato Grosso do
Sul, que defendeu os agricultores do nosso Brasil.
Pela ordem, Senador Paulo Paim. E, como último orador inscrito, o Líder maior do PCdoB, Senador
Inácio Arruda.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, quero
agradecer ao Senador Inácio Arruda, que entendeu o
motivo. Já usei a tribuna hoje, e aguardei até esta hora,
mas S. Exª falou: “Não, use a tribuna, porque entendo
e acho justo”.
É que, amanhã, o Supremo Tribunal Federal vai
julgar a ação do Aerus, dos aposentados e pensionistas. É só uma pequena lauda, um manifesto à Nação,
que estão distribuindo em todos os aeroportos. Eles
vão ﬁcar em vigília nos aeroportos, por isso me vi na
obrigação de falar. Nem que eu ﬁcasse aqui até às
22h, eu sei que o Senador Mão Santa permitiria. Agora, com a boa vontade... Boa vontade, não, ele insistiu
que eu viesse à tribuna inclusive. Eu ia fazer a leitura
lá de baixo e o Senador Inácio Arruda disse: “Não, leia
da tribuna, porque eu acho que é importante”.
Então, permitam-me, Senador Valter Pereira, Senador Inácio Arruda, Senador Mão Santa. Diz o manifesto dos aposentados e pensionistas do Aerus:
O que você faria se, depois de contribuir
durante décadas por uma aposentadoria digna,
fosse informado que o fundo de pensão responsável por administrar o seu dinheiro não tem mais
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condições de pagá-lo? Ou seja, que, em vez de
receber os 100% de aposentadoria a que tem
direito, você receberá [somente] 8% [em vez de
receber 100%, somente 8%], ou nada?
Com certeza [diz o manifesto] ﬁcaria indignado. Seu padrão de vida iria despencar, você
não conseguiria honrar seus compromissos, e
teria de contar com a ajuda de seus familiares.
Frente a esse problema, você não iria lutar com
todas as suas forças para ter de volta o que é seu
[o seu benefício, a sua aposentadoria]? [Claro
que sim!] Acreditamos que sim. Por que é isso
que nós, aposentados da Varig, temos feito.
Somos participantes do Instituto de Seguridade Social Aerus e estamos há três anos
– desde que o Governo Federal decretou a intervenção do fundo e a liquidação dos planos
da Varig – lutando para reaver nossas aposentadorias e pensões.
Nesta quarta-feira (25/03) [conseqüentemente, amanhã], será votado no Supremo Tribunal Federal (STF), a partir das 14 horas, o recurso
extraordinário à ação de defasagem tarifária da
Varig. Por isso, nós – aposentados e pensionistas
da Varig [que vamos receber se a ação for vitoriosa] – estamos de vigília nos principais aeroportos
do país, acompanhando a votação.
Esse é um importante passo na direção
de uma solução deﬁnitiva para os participantes do Aerus [ou seja, os aposentados e pensionistas], e um momento para lembrarmos
ao Brasil, aos ministros do STF e aos nossos
governantes, nosso papel na construção da
aviação civil brasileira.
Contamos com toda sua força, oração,
apoio, passageiro, colega aeronauta e aeroviário, para que a decisão do STF nos favoreça
e que, em breve, um acordo seja negociado,
pondo ﬁm ao sofrimento e agonia de mais de
10 mil trabalhadores aposentados [e pensionistas do Aerus].
Não dá mais para esperar! Não podemos retornar ao mercado de trabalho! E não
temos muito tempo. Portanto, precisamos urgentemente vencer essa luta para seguir em
frente com dignidade.
Aposentados e pensionistas do Aerus.
Apoio:
FENTAC/CUT, Federação Nacional dos
Trabalhadores em Aviação Civil
APRUS – Associação dos Participantes
e Beneﬁciários do Aerus
SNA – Sindicato Nacional dos Aeronautas
Sindicato Nacional dos Aeroviários
Sindicato dos Aeroviários de P. Alegre
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Era isso, Senador Mão Santa. É esse manifesto,
que acabo de ler, com o apoio do Senador Inácio Arruda, que me cedeu praticamente o seu horário. S. Exª
falará depois e ﬁcarei aqui para assisti-lo.
Estamos fazendo, na verdade, com esse manifesto, um apelo ao Supremo Tribunal Federal para que
efetivamente a matéria seja julgada amanhã. Quando
eles dizem que não têm mais tempo, é devido à idade.
Temos aqui pessoas com 80, com 90 e poucos anos,
esperando essa decisão para que a sua aposentadoria, que está sendo resumida a nada, volte a ser paga
na sua integralidade.
Obrigado, Senadores, por ter podido fazer essa
manifestação, em nome dos aposentados e pensionistas do Aerus.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Paim, eu, que represento a Mesa, faço das
suas palavras as nossas palavras de apoio e solidariedade aos aposentados.
Convidamos, como último orador desta sessão,
que começou às 14 horas, esse extraordinário líder do
Ceará, Inácio Arruda. Ele é a ﬁgura maior do PCdoB.
Tenho uma gratidão especial por esse partido, porque,
quando ele me apoiou no Piauí, venci as eleições.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Tem fortes lideranças lá, como o Presidente Osmar
Júnior e o nosso intelectual, artista e humorista maior
do Brasil João Cláudio, que é um dos maiores líderes
do partido no Estado do Piauí.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, quero agradecer
a V. Exª a oportunidade de aprovar um requerimento
de homenagem aos 87 anos do PCdoB. Vamos aproveitar para, além de convidar a Direção Nacional do
Partido, convidar também o João Cláudio Moreno para
vir ao Senado da República participar conosco deste
dia. Talvez, ele não possa contar uma das suas piadas
engraçadas no plenário do Senado, mas a gente pode
se reunir com ele no Cafezinho, onde ele poderá contar, à vontade, todas as piadas dele para os Senadores
e para os jornalistas, para que conheçam essa ﬁgura
extraordinária, esse artista extraordinário, que é o João
Cláudio Moreno. Ele é cantor, canta em várias vozes.
Ele canta na voz de Caetano Veloso, na voz de Luiz
Gonzaga, na voz de Chico Buarque e na voz do Fagner. Canta também nas vozes das cantoras brasileiras.
É um fenômeno na utilização da voz, além de ter uma
cultura espetacular e ser um humorista extraordinário.
Talvez, no ﬁnal da sessão de homenagem ao PCdoB,
possamos convidá-lo para ir ao Cafezinho conversar
conosco de forma engraçada, como ele sempre faz.
Mas é uma pessoa muito séria. Às vezes, a pessoa
pensa que ele, pelo fato de fazer piada, de fazer graça
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e de ser humorista, não é uma pessoa séria, mas ele é
uma pessoa séria, foi um Vereador destacado da capital, uma liderança política no Estado do Piauí.
Sr. Presidente, quero dividir minha fala em dois
momentos. No primeiro, destaco a visita que ﬁz à sede
da Petrobras em Brasília, com o Presidente Gabrielli,
que reaﬁrmou todos os compromissos com o Estado do
Ceará, com relação à questão da reﬁnaria de petróleo,
uma reﬁnaria premium, que estava com seu calendário para o ano de 2014. Gabrielli reaﬁrmou que estão
antecipando o calendário para concluir essa reﬁnaria
premium em 2013. A conclusão da primeira etapa, que
estava prevista para 2014, vem para 2013. Por quê?
Porque Gabrielli argumentou que a Petrobras precisa
ajudar o Brasil a gerar empregos. Esta é a hora de se
mostrar a força, o potencial e, sobretudo, as razões que
levaram este Senado a se levantar contra a privatização
da Petrobrás, que tem de responder ao Brasil com muito
empenho e com muita dedicação, com um projeto de
desenvolvimento, pensando o País como um todo. Há o
negócio petróleo, há o negócio gás, há o negócio biodiesel, mas há o negócio gente, o Brasil, o povo. É preciso
cuidar das pessoas, e a Petrobras também trata disso.
Então, primeiro, garantiu-se a antecipação do cronograma de obras da reﬁnaria de petróleo. Segundo,
vai ser aumentada a capacidade de transporte de gás
do Gasoduto Nordestão, que é o gasoduto que liga o
Ceará ao Gasene. Hoje, transporta-se uma determinada quantidade, mas se vai aumentar essa pressão,
para garantir que se possa transportar mais gás para
atender as necessidade do Estado do Ceará, que busca ampliar seu potencial no uso do gás, o que dá uma
alavancagem no seu desenvolvimento.
Dou o exemplo de um empresa que ﬁca na região
metropolitana de Fortaleza e que trabalhava numa cerâmica que quase quebrou. Antes de quebrar, a dona
da cerâmica resolveu mudar a matriz energética para
gás, Senador Paulo Paim. O resultado é que essa cerâmica, hoje, produz uma porcelana que é exportada
e que é da melhor qualidade, comparada às cerâmicas
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Há cerâmicas brancas de grande qualidade, que são produtos
de exportação do nosso País.
Nós ainda queimamos lenha. Praticamente 100%
das olarias do Estado do Ceará queimam lenha, num
canto onde praticamente não há mais lenha para se
retirar e para se produzir energia. Assim, precisamos
do apoio dessa grande empresa brasileira que é a
Petrobras. Gabrielli reforçou a importância de aumentar a capacidade de transporte de gás para o Estado
do Ceará, além do gás que está garantido no Porto
de Pecém, que é um gás liquefeito, o GNL, que vem
importado para o Brasil. É um empreendimento muito
signiﬁcativo, muito importante.
Então, há gás, há a perfuração de dois poços de
petróleo em águas profundas. E sempre foi uma vontade,
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um desejo dos cearenses que houvesse pouquinho de
petróleo na sua plataforma continental, mas em áreas
de águas rasas, a 40m, 50m, 60m de profundidade na
Bacia Potiguar, que adentra o Estado do Ceará, e na
Bacia do Ceará, que sai de Fortaleza até o Piauí, bacia
que tem um potencial de produção em águas profundas.
Reivindicamos que a Petrobras – já há áreas da Petrobras em exploração naquela região – perfurasse a mais
de 1,4 mil de lâmina d’água. Então, esse cronograma
está garantido. A Petrobras vai perfurar a mais de 1,4 mil
de lâmina d’água no Estado do Ceará. São perspectivas
de aumentar o potencial de produção de petróleo e de
gás do Estado do Ceará, que é pequeno, mas que pode
crescer se a Petrobras, em suas perfurações, mostrar
que tem condições de, em águas profundas, encontrar
uma quantidade de gás que permita alavancar a área
de produção de petróleo do Estado.
Então, esses investimentos são muito signiﬁcativos, são recursos da Petrobras, são recursos, digamos assim, do povo brasileiro. É o preço de que todos
têm falado aqui: o do combustível, que deveria cair. O
problema central é que todos nós queremos que caia
esse preço, lutamos para que caia o preço dos combustíveis, o que diminuirá o custo geral de produção
e de transporte no Brasil. Mas há algo maior, que é
garantir um programa de desenvolvimento, de geração
de riqueza e de empregos no nosso País.
Mais cedo, discutimos com Gabrielli a questão do
projeto da Petrobras e a questão dos trabalhadores da
Petrobras, mas o que quero reaﬁrmar agora é o projeto
da Petrobras no Ceará. Esse projeto está garantido. Os
cronogramas estão antecipados, para que possamos
garantir que, no nosso Estado, a Petrobras invista,
para que possamos garantir que o Estado contribua e
que o Governador Cid Gomes coopere, a ﬁm de que
o projeto da Petrobras no Ceará ajude a desenvolver
o Estado e o nosso País, o nosso Brasil.
O segundo ponto, Sr. Presidente, também está
relacionado com a questão da crise econômica, porque o debate sobre a Petrobras e seus investimentos
está ligado a esse anseio, a esse desejo de que o Brasil saia mais revigorado da crise econômica, com um
projeto seu, com um projeto próprio, o que não é fácil,
porque as nações em desenvolvimento, normalmente, são muito subordinadas ao controle da sua política
econômica. Então, a Petrobras está com disposição de
sair da crise revigorada, revigorando nossa economia
e a autoestima do nosso povo.
O segundo ponto também diz respeito, Senador
Paim, à crise que se abate sobre o Brasil e aos seus
resultados. Quem vai ser atingido pela crise? Precisamos responder a essa preocupação justa que V. Exª
tem levantado sistematicamente no plenário da Casa,
não só como Senador, mas antes mesmo de ser Senador, no sentido de que nenhuma crise poderia ter
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como resultado mutilar ainda mais os direitos sociais,
especialmente os direitos dos trabalhadores.
Nós trabalhamos muito para impedir que fosse
aprovado o tal fator previdenciário, que atinge brutalmente o salário dos aposentados, porque vai reduzindo,
em perspectiva, sempre seus salários. O Governo Fernando Henrique impôs essa medida draconiana. É para
entendermos, porque, quando falamos de reajustar os
salários dos aposentados e de melhorar as condições
dos aposentados, tem que dizer o que aconteceu no
tal projeto neoliberal do Estado mínimo, do Estado sem
força, do Estado em que só os banqueiros podiam ter
força, porque o Estado só servia para eles. Foi lá que
foi aprovado esse tal de fator previdenciário.
Então, acho que temos que reforçar essa batalha
e associar a ela uma outra causa comum entre nós,
que é a questão da redução da jornada de trabalho. É
a oportunidade. Está em crise, tem que demitir trabalhador, tem que demitir operário, tem que demitir servidor na área de serviços? Então, é hora de reduzir a
jornada de trabalho.
É uma luta que vem desde a Constituinte, que,
pós-Constituinte, V. Exª e eu abraçamos na Câmara dos
Deputados. Estamos com ela aqui no Senado, mas a Câmara instalou uma comissão especial. Acho que é hora
de pedirmos ao nosso Relator na Câmara – Deputado
Vicentinho – para que ele, com sua habilidade de sindicalista, que dirigiu uma grande central sindical, convoque
todas as centrais sindicais agora. Que o Vicentinho convoque todas as centrais para uma grande mobilização,
para ir ao Presidente da República, para vir ao Senado,
para conversar com cada Deputado Federal, que é hora
de pressionar, para que aquela causa de 20 anos atrás,
que nós já pleiteávamos... porque as condições de automação, de tecnologia, tudo favorece a redução da jornada
de trabalho. E poder não só ter mais tempo livre, mas,
sobretudo, poder abrir outras oportunidades no mercado
de trabalho, meu caro Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Inácio Arruda, queria, em primeiro lugar, pedir desculpa ao Senador Valter Pereira, porque ele me pediu um
aparte e eu não tinha percebido. Permita-me, Senador
Valter Pereira, V. Exª me disse que queria deixar registrada toda a sua solidariedade...
(Interrupção do som.)
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – É verdade.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– É um contra-aparte. Tem o aparte e tem o contraaparte.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Toda a
sua solidariedade aos aposentados e pensionistas
do Aerus.
(Interrupção do som.)
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ... Então,
estou fazendo este registro, porque V. Exª entrou na
questão do fator e eu quero dar o testemunho da nossa luta.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PcdoB – CE) –
Luta grande que travamos.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Tanto nossa, como de V. Exª, do seu partido e do nosso partido,
na época, para que não fosse aprovado. Infelizmente,
foi aprovado. E, agora, estamos trabalhando para reverter esse quadro – e tenho certeza de que vamos
conseguir. Quero destacar neste momento a redução
de jornada de trabalho. Tive muito orgulho quando nós
dois sentamos, quando éramos Deputados, e buscamos as assinaturas. Sempre digo que somos autores
e co-autores da mesma proposta, que é a redução de
jornada, sem redução de salário. Chego a dizer, meu
querido Senador Inácio Arruda, que, se nós aprovássemos a redução de jornada sem redução de salário,
poderíamos até buscar uma política de compensação,
junto a tributos a pagar, para empresários que ﬁzessem
isso em um momento de crise, e não simplesmente
reduzissem a jornada e o salário. Entendemos que o
caminho é fortalecer o mercado interno e, para fortalecer o mercado interno, nós temos que permitir que o
trabalhador tenha poder de compra. Não quero ocupar
mais seu tempo, mas cumprimento V. Exª pelo pronunciamento e pela PEC – com muito orgulho, caminhei
junto com V. Exª – da redução de jornada.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
É uma PEC nossa, minha e sua, porque se confunde
com a nossa história. Eu não era Constituinte, mas estive várias vezes no plenário da Assembleia Nacional
Constituinte – no caso, o plenário da Câmara dos Deputados –, para defender as emendas à Constituição,
que eram emendas populares. Foi uma luta grande.
Essa emenda terminou sendo negociada. Entre 48
horas e 40 horas, ﬁcou em 44 horas. Naquela oportunidade, já era possível esse avanço, que agora se
oferece novamente. A crise é uma oportunidade para
que nós possamos reduzir a jornada de trabalho. É
uma causa comum dos nossos partidos, das centrais
sindicais brasileiras e está na ordem do dia.
O salário, seria quase inconcebível... Eu sempre
brinco um pouco com os nossos parlamentares que tratam da questão e com os sindicalistas, que talvez nós
devêssemos dizer o seguinte: ponto 1, vamos aprovar a
redução da jornada de trabalho; ponto 2, salário. Salário,
numa situação de crise, salário de quem ﬁca no Brasil
não é salário que é mandado para o exterior, porque o
que é mandado para o exterior é o lucro das grandes
empresas. Quando se melhora o salário, reduz-se o
que é exportado para o exterior de lucro das grandes
multinacionais, das grandes empresas transnacionais
que atuam no Brasil. Esse dinheiro ﬁca aqui, para fazer
o que V. Exª chama corretamente de fortalecimento do
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mercado brasileiro, do mercado nacional. Se fortalecer
o mercado nacional gerará, em cadeia, uma quantidade enorme de oportunidades de negócios, de melhoria
da vida, de atuação na área cultural. Quer dizer, todos
os setores serão beneﬁciados.
Então, a redução da jornada de trabalho, causa
comum de luta dos povos... Lá atrás, no ano de 1883,
que gerou o Dia Internacional do Trabalho, que gerou
o Dia Internacional de Homenagem às Mulheres, tudo
isso teve como causa a redução da jornada de trabalho. De lá para cá, nesses quase 150 anos da luta das
mulheres e dos operários, sindicalistas, principalmente
americanos, para reduzir a jornada de trabalho – são
quase 150 anos –, a humanidade deu saltos tecnológicos incríveis, extraordinários. Não tem uma área em que
a tecnologia não tenha avançado extraordinariamente:
na agricultura, na indústria, no serviço, no comércio.
Em tudo houve avanços muito signiﬁcativos.
Eu acho que é hora de nós aproveitarmos essa
grande oportunidade e fazermos uma convocação, um
chamamento dos nossos parlamentares, das nossas
bancadas, dos que são mais próximos do ponto de vista
político para inﬂuenciar os que são menos próximos e
termos a oportunidade, juntamente com a pressão do
movimento sindical, de reduzir a jornada de trabalho.
Acho que uma coisa vai estar ligada a outra. Acho
que reduzir a jornada de trabalho e liquidar com este
vexame da era neoliberal chamado de fator previdenciário, que é um redutor draconiano contra os salários
dos aposentados. Não basta os salários serem baixos,
há ainda um redutor atuando na cabeça dos aposentados do Brasil inteiro.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de fazer este registro porque essa matéria está
andando na Câmara dos Deputados, está caminhando
na Câmara dos Deputados.
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Vou concluir, Sr. Presidente.
Tem ali como relator um sindicalista de grande respeitabilidade, que é o Vicentinho. Acho que é a oportunidade de aprovarmos a redução da jornada do trabalho lá na
Câmara e aqui no Senado, e darmos uma resposta para
o mundo do trabalho, porque não temos que responder só
às montadoras de automóveis, não temos que responder
só aos banqueiros, essa turma que sempre ganha em
qualquer situação. Se estiver muito bom, eles ganham
muito. Se estiver muito ruim, eles ganham muito.
Acho que essa é uma oportunidade de respondermos também a essa necessidade dos trabalhadores
brasileiros de verem reduzida a jornada de trabalho.
Reduzir a jornada para gerar mais emprego, para gerar mais oportunidade. Reduzir a jornada de trabalho
para aumentar o número de pessoas que trabalham no
nosso País. Considero uma grande oportunidade, meu
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caro Mão Santa. E agradeço também esta oportunidade de poder fazer este pronunciamento, encerrando os
trabalhos na noite de hoje, meu caro Presidente.
Um abraço!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Foi um brilhante pronunciamento do Senador Inácio
Arruda, a quem agradeço por ter sido muito gentil ao
citar um membro do seu Partido, que é um dos maiores artistas do Brasil: João Cláudio Moreno.
Olha, eu o comparo ao Charles Chaplin, ao Cantinﬂas, ao Chico Anísio, ao Jerry Lewis. E eu quero dizer
que ninguém melhor no mundo imita Dercy Gonçalves,
a que faleceu, Caetano Veloso ou Luiz Gonzaga.
A bandeira do Piauí tem as mesmas cores da
bandeira do Brasil, é mais bonita porque só tem uma
estrela. Essa estrela é o nosso artista João Cláudio
Moreno, do PCdoB.
Já que estamos falando de artistas, ô Inácio Arruda, eu sei do potencial artístico do Ceará, de V. Exª, e
do Rio Grande do Sul, do Paim, mas quero dizer que o
Clodovil veio aqui me conhecer e mostrou intenção de
ganhar o livro de Mário Faustino, um escritor piauiense.
Depois, levei-lhe o livro. O Mário Faustino era amante
da morte. Ele era o autor preferido do nosso Clodovil
Hernandes, que faleceu.
Eu estou aqui com a biograﬁa, que o nosso assessor competente, João Pedro, trouxe-nos agora e ia lê-la,
mostrando que o Piauí é celeiro de grandes artistas, como
o João Cláudio Moreno, e o artista predileto de Clodovil
Hernandes era o piauiense Mário Faustino. Ele morreu
em um desastre aéreo e falava muito sobre a morte.
Em homenagem ao Piauí, em homenagem a
Clodovil vou ler o soneto de Mário Faustino de que
ele gostava mais.
Necessito de um ser, de um ser humano
Que me envolva de ser
Contra o não ser universal, arcano,
impossível de ler
À luz da lua que ressarce o dano
Cruel de adormecer
À sós, à noite, ao pé do desumano
Desejo de morrer.
Necessito de um ser, de seu abraço,
Escuto e palpitante
Necessito de um ser dormente e lasso
Contra meu ser arfante:
Necessito de um ser sendo ao meu lado
Mário Faustino, do Piauí, escritor preferido do
nosso Clodovil Hernandes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, indicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O expediente que acaba de ser lido vai à Comissão
Diretora.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 292, DE 2009
Na forma do disposto no Regimento Interno e
de acordo com as tradições da Casa, requeremos as
seguintes homenagens pelo falecimento do jornalista
Francisco Cunha Pereira Filho, ocorrido no dia 18 de
março, do corrente ano, em Curitiba, Estado do Paraná.
I. inserção em ata de voto de profundo pesar;
II. apresentação de condolências:
a) a seus familiares
b) à Rede Paranaense de Comunicação – RPC;
c) à Ordem dos Advogados do Brasil,
seccional do Paraná;
d) ao Instituto dos Advogados da Paraná;
e) a Faculdade de Direito, da Universidade Federal do Paraná; e
f) Academia Paranaense de Letras.
Justiﬁcação
Nascido em dezembro de 1928 o advogado e
jornalista Francisco Cunha Pereira Filho, formou–se
em 1945 pela Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Paraná, onde posteriormente foi catedrático
interino nas cadeiras de Ciência das Finanças, Direito
Internacional privado e Previdência Social. Atuou no
Tribunal do Júri e militou como criminalista.
Em 1962 passou a dirigir o jornal Gazeta do
Povo e posteriormente na TV Paranaense, onde se
destacou como operoso empresário do campo das
comunicações, vindo a ser Diretor-Presidente da Rede
Paranaense de Comunicações..
Em sua vitoriosa trajetória de empresário de comunicações destacou-se com seus polêmicos e consistentes editoriais, abordando os mais diferentes temas contemporâneos, que afetam o Estado do Paraná
e ao Brasil, como a questão educacional, energética,
industrialização, agricultura, transporte rodoviário e
ferroviário, entre outros diversos assuntos.
No início de sua vida pública criou a Campanha
Nacional de Educandários, que propiciou a abertura
de diversas escolas, funcionando à noite, em Curitiba,
para educação de adultos, e continuou com a defesa

MARÇO 2009

Março de 2009

dos royalties da Hidroelétrica de Itaipu e da exploração do xisto em São Mateus do Sul.
Em sua vida desenvolveu diversas campanhas
comunitárias com o mesmo entusiasmo que dedicou
quando, muito jovem, dirigiu o Diretório Acadêmico do
curso de direito da UFPR.
A sociedade paranaense e os meios de comunicações sentiram sua ausência, na lúcida postura
empresarial e no ﬁrme condão editorial que norteava
suas empresas, assim como sua esposa D. Terezinha
Döring Cunha Pereira, seus ﬁlhos e netos.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Marco Maciel.
REQUERIMENTO Nº 293, DE 2009
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do jornalista amazonense Sebastião Reis,
ocorrido em 24 de março de 2009, em Manaus.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a Inserção em Ata, de Voto de Pesar pelo falecimento do jornalista amazonense SEBASTIAO REIS,
ocorrido hoje, 24 de março de 2009, em Manaus.
Requeiro, também, que esse Voto de Pesar
seja levado ao conhecimento dos familiares do jornalista.
Justiﬁcação
Jornalista de grande conceito na imprensa brasileira, Sebastião Reis foi também escritor e compositor.
No Amazonas, integrou as equipes de A Crítica, de
O Estado do Amazonas, de A Notícia, de A Tarde,
editados em Manaus. Ultimamente, trabalhava como
editor de A Tarde. Além desses jornais do Amazonas,
ele passou também pelo O Estado de S. Paulo, integrando a equipe que fez a cobertura da Copa do
Mundo da França.
Escritor de excelente texto, Reis foi professor
do Curso de Comunicação Social da UFAM, na qual
ingressou em 1985, mediante concurso público. Três
anos depois, deixou a função, transferindo-se para
o Rio de Janeiro, onde trabalhou, na área de esportes, em O Globo e na Agência Estado (O Estado
de S. Paulo). Como repórter de esportes, participou
da cobertura de três Copas do Mundo, 1990, 1994
e 1998.
Seu grande aconchego, porém, sempre foi o Amazonas, tanto que retornou para Manaus, a convite de
A Crítica, no qual só não foi editor-geral. Deixou esse
jornal amazonense, para implantar a equipe e dirigir o
jornal Estado do Amazonas, no qual trabalhou durante quatro anos. Foi, ainda, assessor de comunicação

MARÇO 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Março de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de campanhas políticas, inclusive, recentemente, a de
Amazonino Mendes.
Reis era muito estimado no meu Estado e fora
dele. No Rio, privou da amizade de grandes nomes do
futebol, como Zagallo, Romário, Ronaldo e Rivaldo,
além do presidente da CBF, Ricardo Teixeira.
Sou admirador da capacidade proﬁssional de Sebastião Reis e orgulho-me de ter sido seu amigo pessoal. Inteligente e culto, era sempre prazeroso trocar
idéias com ele e não apenas sobre futebol.
Reis foi casado com a jornalista Monica Maia,
com quem teve um ﬁlho, Brunno; com a também jornalista Elizabeth Brandão, já falecida; e com Santana
Reis. Com Elizabeth, teve o ﬁlho Fábio. Com Santana,
dois, Jonathas e Hannah.
Ele morreu esta manhã. Vai deixar saudades.
Como homenagem póstuma a esse grande jornalista, requeiro este Voto de Pesar ao Senado da República.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 294, DE 2009
Requer Voto de Aplauso ao Sr. Márcio Cypriano, ao deixar a Presidência do
Conselho de Administração do Bradesco,
por ele conduzido até completar a idadelimite.
Requeiro, ainda que o Voto de Aplauso seja louvado ao conhecimento do homenageado.
Justiﬁcação
Márcio Cypriano, bancário de carreira, deixou a
presidência do Conselho de Administração do Grupo
Bradesco, por ter atingido a idade-limite (65) para o
cargo. Ao longo de sua gestão, o Bradesco conquistou
o primeiro lugar entre os bancos particulares do País,
graças ao pensamento predominante entre os comandados de Cypriano, de dedicação ampla ao trabalho.
Ao homenageá-lo, requerendo este Voto de Aplauso,
cumprimento o dirigente, que deixa o cargo. Ele é merecedor desse tributo do Senado Federal.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 295, DE 2009
(Senador Mário Couto)
Com base no que preceitua o art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro Votos
de Congratulações à Rede Record de Televisão, pelo
excelente trabalho desenvolvido pelo programa “Câmera Record” que exibiu as curiosidades da Ilha de
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Marajó, exibido no último dia 13 de março do ano
em curso.
Justiﬁcação
Destacar programas televisivos voltados à função
educativa, cultural ou que disseminem valores paisagísticos e turísticos das regiões brasileiras é quase
que raro no mundo globalizado em que vivemos, onde
os interesses comerciais, econômicos, e político-institucionais predominam na totalidade dos programas
exibidos pelas redes de televisão.
Na noite do dia 13 de março do ano em curso, o
programa jornalístico temático da Record viajou para
a maior ilha ﬂuviomarinha do planeta e embarcou em
uma divertida aventura por uma terra que poucos conhecem. O Câmera Record, por meio da excepcional
apresentação do jornalista Marcos Hummel, mostrou
a Ilha do Marajó como poucas vezes se viu.
Os telespectadores conheceram quem são os
homens-macaco, que são nativos da Ilha e que escalam
enormes árvores sem corda ou qualquer apetrecho,
para apanhar frutos e outros recursos naturais.
As lentes da atração registram um homem que,
mesmo sem enxergar, mergulha no rio e pega peixes
com as mãos.
Em uma longa expedição nos mangues da região,
a equipe da Record ﬁcou com lama até o pescoço ao
tentar achar e capturar o maior número possível de
caranguejos.
A aventura não poderia estar completa sem uma
boa dose de perigo. As árvores da ilha, por exemplo,
escondem as temidas jararacas e as águas estão dominadas pelos jacarés. A equipe da emissora capturou
um deles e, sem machucá-lo, gravou imagens incríveís
desse contato.
Flora em abundância. No coração de Marajó, o
Câmera Record descobriu plantas capazes de aliviar
uma simples dor de cabeça e até curar doenças como
a malária.
O programa revela ainda que os búfalos estão
por todos os lados. Nas fazendas e na cidade, eles
fazem de tudo. Puxam carroças e levam as pessoas
de um lado para outro, tudo muito comum. Em alguns
casos, o animal, que pesa em média meia tonelada,
vira bichinho de estimação.
O programa teve como atração também uma
tradição de séculos da Ilha do Marajó que é o carimbó, a dança da beira do mar herdada dos índios tupinambá.
Um lugar de gente sofrida e vida difícil. Uma terra
de paisagens deslumbrantes e natureza rica.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Mário Couto, PSDB.

600

06528

Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº 296, DE 2009
Requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos
anais do Senado, Voto de Congratulação ao Jornal O
Liberal pelo prémio “mérito lojista” nacional, na categoria Mídia/Jornal Impresso.
Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento da Presidente, Srª Lucidéia
Maiorana, e do seu Presidente Executivo Jornalista
Romulo Maiorana Junior.
Justiﬁcação
O Jornal O Liberal recebe nesta terça-feira,
24-3-2009, o prêmio Mérito Lojista, concedido pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. E a
trigésima edição do prêmio e esta é a 24º vez que o
grupo das Organizações Romulo Maiorana recebe o
prêmio. Um grupo comandado pelo jovem empreendedor Romulo Maiorana Júnior, que manteve a força
da marca ‘ORM’ seguindo os passos de seu pai, Romulo Maiorana.
A condecoração acontece desde 1980 e representa a eﬁciência de marcas que conquistaram credibilidade. Marcas sólidas e que possuem o respeito do
público. A CNDL representa 27 federações estaduais,
1.315 câmaras de dirigentes lojistas e mais de 2,5
milhões de pontos de vendas de micro, pequenas e
médias empresas.
A comissão analisa um conjunto de ações desenvolvidas, tais como: qualidade dos produtos, preços, serviços, atendimento, promoções, propaganda
e marketing.
Sem dúvida, é um reconhecimento, mais uma
vez, ao Grupo Liberal, que desenvolve seu trabalho
com eﬁciência e competência.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre o mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:

REOUERIMENTO Nº 297, DE 2009
Requeiro, nos termos do § 2º, do art. 50 da Constituição Federal e da alínea a, inciso I, do art. 215 do
Regimento Interno do Senado Federal, ao Excelentíssimo Senhor Geddel Vieira Lima, Ministro da Integração
Nacional, informações acerca:

MARÇO 2009

Março de 2009

1. Dos motivos da paralisação dos projetos de irrigação no Semiárido nordestino, implantados pela Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco – CODEVASF;
2. Dos motivos da paralisação das obras
do Projeto Pontal Sul, em Pernambuco;
3. Da implantação dos Projetos de Irrigação Pontal – em Pernambuco, Salitre e Baixo
de Irecê – na Bahia, Marituba – em Alagoas,
e Jaíba – em Minas Gerais;
4. Do andamento e da implementação do
Projeto de Conservação da Caatinga, elaborado pela Codevasf e aprovado pela Comissão
de Financiamentos Externos do Ministério do
Planejamento, que tinha como meta conservar 200 mil hectares de Caatinga no Vale do
São Francisco, por meio da exploração pecuária, com a execução do Banco do Nordeste
e assistência técnica da Codevasf, Embrapa
e órgãos estaduais;
5. De como tem sido aplicado o Fundo
Constitucional do Nordeste (FNE), sob o aspecto para concessão de linhas de crédito
especíﬁcas para o semiárido.
Justiﬁcação
O Semiárido nordestino sempre sofreu pelas
condições naturais e pela falta de políticas públicas
voltadas para o seu desenvolvimento. Detentor de inﬁnitas carências, o Semiárido deveria ser preocupação
constante do Governo Lula, principalmente em relação
à implantação de políticas de irrigação desta região,
técnica que altera substancialmente a qualidade de
vida da população envolvida.
O exemplo de sucesso na política de irrigação
aplicada no Pólo Petrolina – Juazeiro, com a criação
do Programa de Irrigação do Submédio São Francisco, implantado pela Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco – CODEVASF, parece não
ter sensibilizado o Governo, que paralisou as políticas
de irrigação anteriormente aplicadas pelos governos
de José Sarney e Fernando Henrique.
O Governo atual, sob pretexto de incluir a política de irrigação do Semiárido no Programa de Parceria Público-Privada, paralisou, nos últimos 6 anos, a
atuação da Codevasf na região, que não colocou em
operação um só hectare no Vale do São Francisco,
prejudicando gravemente o desenvolvimento das regiões mais necessitadas.
Pelos efeitos decorrentes da paralisação
de políticas de irrigação do Semiárido nordestino,
intermediado pela Codevasf e pelo descaso do
Governo na implantação de políticas coerentes com
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as características e necessidades desta região, é
necessário que o Ministro da Integração Nacional
preste as devidas informações a esta Casa.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. –
Senador Jarbas Vasconcelos.
REQUERIMENTO Nº 298, DE 2009
REQUERIMENTO Nº 10, DE 2009-CI
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com os arts. 216 e 217 do Regimento
Interno do Senado Federal requeiro sejam encaminhados, pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado das Comunicações, os relatórios de suas atividades do ano de 2008
e outros documentos conexos, referentes à Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Ofício nº 14/2009-CI
Brasília, 20 de março de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada no dia 19 último, foi aprovado por este colegiado Requerimento nº 10, de 2009-CI, nos termos
do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado
com os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, requerendo ao Excelentíssimo Ministro
de Estado das Comunicações, os relatórios de suas
atividades do ano de 2008 e outros documentos conexos, referentes à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
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Justiﬁcação
Uma das mais precípuas funções do Parlamento
é a ﬁscalização dos atos do Poder Executivo. Para a
execução dessa importante atividade é fundamental que os membros do Legislativo tenham à sua
disposição informações relevantes acerca dos atos
praticados pelo Governo do momento. Entre tais informações destacam-se os relatórios de atividade,
ou de gestão, das agências reguladoras, entes que,
desde sua criação, têm concentrado relevante papel
na expansão da infraestrutura do país, bem como na
prestação dos serviços públicos outorgados à iniciativa privada.
Sala das Sessões,

Sirvo-me do ensejo para renovar, a Vossa Excelência as expressões do meu apreço.
Senador Fernando Collor, Presidente da Comissão.
REQUERIMENTO Nº 299, DE 2009
REQUERIMENTO Nº 9, DE 2009-CI
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com os arts. 216 e 217 do Regimento
Interno do Senado Federal requeiro sejam encaminhados, pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Defesa, os
relatórios de suas atividades do ano de 2008 e outros
documentos conexos, referentes à Agência Nacional
de Aviação Civil (ANAC).
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Justiﬁcação
Uma das mais precípuas funções do Parlamento
é a ﬁscalização dos atos do Poder Executivo. Para a
execução dessa importante atividade é fundamental
que os membros do Legislativo tenham à sua disposição informações relevantes acerca dos atos pratica-
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dos pelo Governo do momento. Entre tais informações
destacam-se os relatórios de atividade, ou de gestão,
das agências reguladoras, entes que, desde sua criação, têm concentrado relevante papel na expansão da
infraestrutura do país, bem como na prestação dos
serviços públicos outorgados à iniciativa privada.
Sala das Sessões,

REQUERIMENTO Nº 300 , DE 2009

Ofício nº 13/2009-CI
Brasília, 20 de março de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada no dia 19 último, foi aprovado por este colegiado Requerimento nº 09, de 2009-CI, nos termos
do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado
com os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, requerendo ao Excelentíssimo Ministro de
Estado da Defesa, os relatórios de suas atividades do
ano de 2008 e outros documentos conexos, referentes
à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as expressões do meu apreço.
Senador Fernando Collor, Presidente da Comissão.

REQUERIMENTO Nº 8 , DE 2009-CI
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal requeiro sejam encaminhados, pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado das
Minas e Energia, os relatórios de suas atividades do
ano de 2008 e outros documentos conexos, referentes
à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Justiﬁcação
Uma das mais precípuas funções do Parlamento
é a ﬁscalização dos atos do Poder Executivo. Para a
execução dessa importante atividade é fundamental que os membros do Legislativo tenham à sua
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disposição informações relevantes acerca dos atos
praticados pelo Governo do momento. Entre tais informações destacam-se os relatórios de atividade,
ou de gestão, das agências reguladoras, entes que,
desde sua criação, tem concentrado relevante papel
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na expansão da infraestrutura do país, bem como na
prestação dos serviços públicos outorgados à iniciativa privada.
Sala das Sessões,

REQUERIMENTO Nº 301 , DE 2009

Ofício nº 12/2009-CI
Brasília, 20 de março de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada no dia 19 ultimo, foi aprovado por este colegiado Requerimento nº 08, de 2009-CI, nos termos
do § 2º do art. 5º da Constituição Federal; combinado
com os arts. 216 e 227 do Regimento interno do Senado Federal, requerendo ao Excelentíssimo Ministro
das Minas e Energia, os relatórios de suas atividades
do ano de 2008 e outros documentos conexos, referentes à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as expressões do meu apreço.
Senador Fernando Collor, Presidente da Comissão.

REQUERIMENTO Nº 7 DE 2009 – CI
Nos termos do § 2º do art. 5º da Constituição
Federal, combinado com os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal requeiro sejam encaminhados, pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado dos
Transportes, os relatórios de suas atividades do ano
de 2008 e outros documentos conexos, referentes à
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes (DNIT).
Justiﬁcação
Uma das mais precípuas funções do Parlamento
é a ﬁscalização dos atos do Poder Executivo. Para a
execução dessa importante atividade é fundamental
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que os membros do Legislativo tenham à sua disposição informações relevantes acerca dos atos praticados pelo Governo do momento. Entre tais informações
destacam-se os relatórios de atividade, ou de gestão,
das agências reguladoras, entes que, desde sua cria-

Ofício nº 11/2009-CI
Brasília, 20 de março de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada no dia 19 último, foi aprovado por este colegiado Requerimento nº 07, de 2009-CI, nos termos
do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado
com os arts. 216 e 217 do Regimento interno do Senado Federal, requerendo ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado dos Transportes, os relatórios de
suas atividades do ano de 2008 e outros documentos
conexos, referentes à Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT à Agência Nacional de Transportes
Aquaviários – ANTAQ e ao Departamento Nacional de
lnfraestrutura de Transportes – DNIT
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as expressões do meu apreço.
Senador Fernando Collor, Presidente da Comissão.
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çào, tem concentrado relevante papel na expansão da
infraestrutura do país, bem como na prestação dos
serviços públicos outorgados à iniciativa privada.
Sala das Sessões,

REQUERIMENTO Nº 302, DE 2009
(de autoria do Senador Pedro Simon)
Requer, ao Ministro de Estado da Saúde, informações relativas a Plano de Saúde,
ressarcimentos e valores.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney, com fundamento no
disposto no § 2º do art. 50 da Constituição Federal e
no inciso I, alínea a, do art. 215 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência sejam
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da Saúde as
seguintes informações:
1 – Toda a instrumentação normativa
vigente que disciplina os mecanismos de restituição, pelas operadoras de plano de saúde,
ao sistema SUS pelos serviços prestados aos
segurados nas dependências deste;
2 – os valores efetivamente reembolsados
a este título de restituição, descrito no item 1,
desde a vigência da Lei nº 9.656/98;
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3 – cópia de inteiro teor da “Tabela de Honorários Médico-Hospitalares para o seguro de
reembolso” a que se refere à Portaria MPAS/
SSM nº 116 de 13-12-1979 acompanhada do
anexo onde estão discriminados os serviços
médicos e hospitalares a que se refere e número de URS correspondente a cada qual.
4 – as atualizações havidas na referida
“Tabela” para inclusão de novos procedimentos e correspondente número de URS a eles
atribuidas;
5 – a indicação do veículo oﬁcial de publicação da “Tabela” original e das suas alterações;
6 – os critérios para conversão e atualização da unidade de referência pagamento
“URS” em moeda corrente, bem como a indicação da autoridade competente para ﬁxar o
respectivo valor, desde 13-12-1979;
7 – os valores atribuidos á “URS” a partir
de 13-12-1979, bem como seus percentuais
relativos e absolutos de atualização, com a indicação do veículo oﬁcial de sua publicação.
Justiﬁcação
Considerando a relevância social dos planos de
saúde mantidos por empresas privadas, as atribuições
regulatórias e ﬁscalizadoras da Agência Nacional de
Saúde Complementar (Lei nº 9.656/1998), Autarquia
Especial, vinculada ao Ministério da Saúde, bem como a
obrigação de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde
– SUS, dos serviços prestados aos segurados nas dependências por este mantidas (art. 32 da Lei nº 9.656/98),
em valores não inferiores aos praticados pelo SUS nem
superiores aos praticados pelas operadoras (art.32, §
8, da Lei nº 9.656/98), e tendo em vista, ainda, a vigência de incontáveis planos de saúde que adotam como
critério de pagamento a “Tabela de Honorários Médico
-Hospitalares para o seguro de reembolso “, constante da
“Portaria MPAS/SSM 116, de 13-12-1979’; publicada no
DOU de 17-12-1979, discriminando os serviços e correspondentes números de URS (unidades de reembolso de
serviço) a eles atribuídas, requeiro o envio dos seguintes
documentos e informações acima solicitadas.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. –Senador Pedro Simon.
REQUERIMENTO Nº 303, de 2009
Solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado da Fazenda sobre as aplicações do
Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste (FNE) relativo ao exercício de 2008.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
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solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre as aplicações do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)
relativo ao exercício de 2008:
1. Qual o valor total das aplicações na
região?
2. Qual o montante destinado a cada um
dos estados da região?
3. Quais os projetos, programas e/ou
empreendimentos alcançados por esses recursos?
4. Quais os critérios adotados para a
destinação desses recursos?
Justiﬁcação
Os recursos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste são uma das principais
ferramentas para o desenvolvimento daquela região
e devem ser vistos como verdadeiro instrumento de
correção das desigualdades regionais.
Contudo, para uma análise mais eﬁcaz deste
instrumento, necessário se faz veriﬁcarmos detalhadamente os diversos aspectos referentes à alocação
desses recursos, em especial, o montante destinado
comparativamente ao ano anterior, as localidades beneﬁciadas e suas respectivas regiões de inﬂuência,
visando evitar uma indevida concentração, bem como
os critérios adotados para a concessão dos recursos,
coibindo favorecimentos.
Assim, o requerimento que ora apresento tem
por objetivo detalhar as aplicações do FNE no ano de
2008, objetivando uma melhor avaliação dos resultados obtidos.
Sala das Sessões, 24 de março de 2009. – Senador Cícero Lucena – PSDB/PB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os requerimentos que acabam de ser lidos serão publicados e encaminhados à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Gerson Camata, Romero Jucá, Arthur Virgílio, Flexa Ribeiro e Mário Couto
enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso
I, § 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 o registro da matéria “Hora de legalizar?” , da
revista Época, em sua edição do dia 16 de fevereiro
de 2009.
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A matéria destaca que “um grupo cada vez
maior de políticos e intelectuais – entre eles o exPresidente Fernando Henrique Cardoso – defende a
legalização do consumo pessoal de maconha”. Como
médico, sou absolutamente contrário ao consumo
de qualquer tipo de droga, seja ela lícita, como o
álcool ou o tabaco, ou ilícita como a maconha ou a
cocaína, entre outras. No entanto, como parlamentar, defendo que este debate seja travado dentro do
Congresso Nacional. A sociedade deve participar
destas discussões que envolvem questões de segurança e de saúde pública.
A revista Época lista os malefícios de vários tipos
de droga e destaca tópicos tanto a favor, como uma
possível redução no número de mortes no combate
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ao tráﬁco, quanto contra a liberação, como um possível aumento nos gastos de saúde no tratamento dos
usuários dependentes.
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. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, nosso País tem um histórico de tolerância
com a violência que vem de muito tempo, amparado na
concepção equivocada de que, diante das grandes desigualdades sociais, a atuação do Estado no combate
ao crime deve submeter-se a limites – e não me reﬁro
àqueles que a lei estabelece, e que devem ser obedecidos, mas a outros, a limites que beiram a conivência.
Trata-se de um equívoco monumental, pois essa
indulgência é que vem deteriorando algumas de nossas metrópoles, já que, onde o crime se estabelece,
toda atividade econômica legal se reduz ao ponto de
desaparecer. O paradoxo é que esses padrinhos da
transigência acabam contribuindo para a marginalização daqueles que dizem defender. O esvaziamento
econômico decorrente do crescimento da criminalidade resulta em desemprego, marginalização, miséria e
fome, tudo menos justiça social.
No ano passado, um levantamento do Iases, o
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito
Santo, indicou um envolvimento cada vez maior de
adolescentes em assassinatos, roubo, tráﬁco de drogas e outros crimes. Nos primeiros 7 meses de 2008,
foram detidos no Estado 1.010 adolescentes, contra
870 no mesmo período de 2007.
Em Vitória, na Delegacia do Adolescente, todos
os dias mães de jovens detidos, envolvidos com o tráﬁco de drogas, confessam seu temor de que os ﬁlhos,
quando soltos, sejam assassinados tão logo ponham
os pés na rua, pois muitos tiveram sua morte “decretada” pelos traﬁcantes. No município da Serra, a polícia
encontrou no ano passado um adolescente de 16 anos
que trabalhava para quadrilhas, identiﬁcando vítimas
marcadas para morrer, em troca de 50 reais. Em apenas
um dia, ele teria participado de 2 assassinatos.
No Rio de Janeiro, descobriu-se que o tráﬁco estava investindo no treinamento de menores em táticas de
guerrilha, realizado em áreas de Mata Atlântica. E um
relatório da Abin, a Agência Brasileira de Inteligência,
divulgado em 2008, mostrava que traﬁcantes ofereciam
300 reais por semana para que jovens ingressassem nas
Forças Armadas e depois instruíssem as quadrilhas em
técnicas de guerrilha, tiro e manutenção de armas.
Ao contrário do que muitos acreditam, o medo e
a insegurança disseminam-se entre todos os grupos
sociais, não apenas entre a classe média e os ricos. E
provavelmente quem os sente com maior intensidade
são os pobres, forçados muitas vezes a conviver com
bandos de traﬁcantes e assaltantes, que exercem domínio absoluto sobre favelas, impõem suas próprias
leis e criam seus tribunais.
Steven Levitt, professor do Departamento de
Economia da Universidade de Chicago e estudioso
dos impactos econômicos da violência, entende que a
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estratégia mais indicada para o combate à violência é
a punição. No Brasil, ele acredita que tanto a punição
esperada como o tempo real da pena são muito reduzidos. Sem contar que são limitadas as probabilidades
de o autor de um crime ser capturado. E, mesmo se
isto ocorrer, a pena que receberá será pequena, em
comparação com a média de outros países.
Fatos como esses fazem relembrar um raro chamado à imparcialidade e à lucidez na análise do combate à criminalidade, de autoria do poeta e jornalista
Ferreira Gullar, publicado na Folha de S.Paulo, no ano
passado. Ele se referia especiﬁcamente ao Rio de Janeiro, mas a análise que fez aplica-se a qualquer cidade ou contexto. No artigo, intitulado “E você, chamaria
o ladrão?”, Gullar mencionava os episódios em que,
durante perseguições a bandidos, pessoas inocentes
foram mortas por policiais cariocas.
É evidente que nenhuma polícia está imune a erros,
e que esses erros merecem apuração rigorosa, para que
se detectem e eliminem suas causas. Mas o fato é que os
acontecimentos como aqueles ocorridos no Rio de Janeiro reforçaram também uma perspectiva distorcida, aquela
que recomenda o recuo no combate ao crime organizado,
como se fosse inevitável e, o que é pior, aceitável a convivência com as suas atividades e a sua expansão.
Ferreira Gullar lembrava em seu artigo que, no
Rio, entre 2003 e o primeiro semestre de 2008, os bandidos já tinham matado 646 policiais, dos quais 504 fora
de serviço. Ressaltava que esses bandidos “impõem
seu poder de vida e morte sobre os moradores das
favelas, a ponto de obrigá-los a deixar as portas das
casas abertas para que possam nelas se esconder e
escapar das batidas policiais”. Daí decorre que, muitas
vezes, os confrontos entre policiais e bandidos aconteçam dentro dessas casas. E, quando algum morador
morre, a polícia é sempre acusada de matá-lo.
Os bandidos, assinalava Gullar, exercem seu terror também sobre os policiais, que sequer se atrevem
a sair de casa fardados. Se forem identiﬁcados como
policiais, são mortos na hora. E ele indagava: “Se você
tivesse que viver sob semelhante ameaça, como se
comportaria ao se defrontar com um bandido?”
Vale transcrever o penúltimo parágrafo do artigo,
por traduzir com ﬁdelidade o pensamento distorcido
daqueles que se empenham em diﬁcultar o combate
à criminalidade: “Não pega lá muito bem reconhecer a
legitimidade da polícia; pega muito melhor ser tolerante com os bandidos, tidos como vítimas da sociedade.
Inventou-se que a pobreza é a mãe do crime, quando
alguns dos maiores ladrões deste país são ricos”.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o progresso, palavra estampada majestosamente como importante meta no lema inscrito em
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nossa bandeira, não é possível sem a disponibilidade de energia. O País precisa de energia em grande
quantidade para crescer e progredir.
Já tivemos uma experiência muito dolorosa, no ano
de 2001, com a crise que ﬁcou popularmente conhecida
como “apagão”, o que esperamos não volte a acontecer.
O episódio serviu para alertar as autoridades
sobre a necessidade de investimentos no setor e do
acompanhamento das necessidades de acordo com as
previsões de crescimento da economia nacional.
E como uma boa gestão não é possível se não houver acompanhamento e uma avaliação criteriosos, hoje
podemos dispor das informações apresentadas na publicação Balanço Energético Nacional – ano base 2007,
de responsabilidade da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE) e do Ministério de Minas e Energia (MME).
A publicação, que nos chegou recentemente às
mãos, foi elaborada em 2008, com base nas informações do ano de 2007 e engloba um amplo espectro
dos setores relacionados à área energética, desde produtos da cana-de-açúcar, energia elétrica, petróleo e
derivados, gás natural, carvão mineral e lenha.
A produção de etanol, combustível que tem demanda crescente no País devido à adoção dos motores
bicombustíveis, popularmente denominados ﬂex, aumentou 27%, de 2006 para 2007, com a vantagem de que se
vem encontrando aplicação inclusive para o bagaço, cujo
consumo térmico aumentou 11,1% no mesmo período.
Quanto à energia elétrica, apesar da preponderância da geração hídrica, responsável por aproximadamente 80% da oferta, existe uma contribuição importante de outras formas de produção, como as centrais
termoelétricas, as de fonte nuclear, as de gás natural,
e as movidas a carvão mineral.
O que o Balanço deixa evidente é que, com o aumento da geração hidrelétrica, diminui a participação
das outras formas de geração. Assim, a expansão de
7% na geração hídrica vem acompanhada da redução
de 8,8% da geração termoelétrica; 10,6% na energia
de fonte nuclear; 18,6% na originada do gás natural;
e 10,7% na proveniente de carvão natural.
Uma outra informação, que vem sempre atrelada
ao momento econômico do País, é a do aumento do
consumo: 5,9% no residencial; 6% no comercial; 5%
no industrial; e 7% em outros setores. Esse aumento
do consumo, sem dúvida, reﬂete um momento de expansão da economia nacional, no ano de 2007.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, levando-se
em conta o peso atribuído ao petróleo e seus derivados para as necessidades energéticas do Brasil, vale à
pena destacar que, apesar de a produção de petróleo
e líquidos de gás natural (LGN) ter-se mantido praticamente estável (ligeira queda de 0,4%), a produção
de derivados conseguiu um aumento de 4,4%. O óleo
diesel se mantém como o principal produto (31%) dos
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derivados, dada sua importância para o transporte rodoviário, e seu consumo aumentou 5,9% no período,
de acordo com a publicação.
Aumentaram também as utilizações de óleo combustível industrial – 5,1% – e de gás liquefeito de petróleo (GLP) residencial – 3,3%. Porém observou-se uma
pequena redução no consumo de gasolina veicular –
1,1%. Certamente, essa redução deve ser atribuída ao
crescimento da utilização do álcool combustível.
O trabalho ressalta, ainda, a utilização do gás
natural, que cresceu 7% na indústria e 10,9% no transporte. Vale esclarecer que o Brasil produz aproximadamente 60% do gás natural que consumimos.
Sem dúvida, as outras fontes de energia têm peso
bastante menos signiﬁcativo. Mesmo assim, estão detalhadas cuidadosamente na publicação da Empresa
de Pesquisa Energética, em conjunto com o Ministério
de Minas e Energia.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, O Balanço
Energético Nacional considera como Consumo Final,
abro aspas, “a energia que atende às necessidades
da sociedade em geral, movimentando a indústria, o
transporte e o comércio e demais setores econômicos do país”, fecho aspas. E, para chegar ao local de
consumo, essa energia precisa ser transportada pelos
mais diferentes meios: gasodutos, linhas de transmissão, rodovias, ferrovias, etc., e distribuída por sistemas
diversos, o que sempre acarreta perda de energia.
Assim, também, a energia extraída da natureza
sob as mais diversas formas não se encontra pronta
para o uso ﬁnal, devendo, por isso, passar por centros
de transformação que a tornem adequada, tais como
reﬁnarias, usinas hidrelétricas, carvoarias, usinas de
produção de álcool, etc.
O Balanço demonstra que o Brasil está cada vez
menos dependente da energia externa, cuja utilização
tem-se mantido, nos últimos anos, próxima dos 8% do
total consumido. Isso, apesar de oferta interna de energia, em 2007, ter crescido abaixo do consumo ﬁnal de
energia: 5,5% contra 6,2%. Mesmo assim, o crescimento
da oferta interna de energia superou o crescimento do
PIB, que foi de 5,4%. O documento também enfatiza que
houve redução nas perdas na transformação de energia
primária em secundária (como, por exemplo, no reﬁno de
petróleo e na geração térmica de eletricidade), e também
redução de perdas em distribuição e armazenagem.
Não podemos deixar de destacar, ainda, que a
oferta interna de energia se apoia de forma crescente
na energia renovável. No ano de 2007, as fontes renováveis foram responsáveis por 45,9% da oferta interna
de energia. (Só para se ter uma idéia da dianteira assumida pelo Brasil, é bom esclarecer que a média mundial
está em 12,9%, e, nos países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, a
proporção é de apenas 6,7% – em valores de 2006.)
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Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, para um país
que, nos anos 70 do século passado, chegou a apresentar
uma dependência de fornecimento externo de energia de
até 46%, hoje temos motivos de sobra para comemoração
no que diz respeito a esse importante setor.
Tal aﬁrmação não é gratuita e pode ser comprovada na apresentação meticulosamente detalhada que
nos traz a publicação da Empresa de Pesquisa Energética e do Ministério de Minas e Energia denominada
Balanço Energético Nacional – ano base 2007.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
registrar a matéria intitulada “‘Governo usou antibiótico
para curar resfriado’”, publicada pelo jornal O Estado de
S.Paulo, em sua edição de 28 de janeiro de 2008.
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A matéria destaca que a exigência repentina de
licenciamento prévio para importações não só poderá
criar graves diﬁculdades para as exportações brasileiras
como também ser questionada na Organização Mundial
do Comércio (OMC). A medida vista como protecionista, foi duramente criticada por especialistas.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a matéria acima citada passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR ARTHUR VIRGILIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Mais briga entre ministros”, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, de
26 de janeiro de 2009.
A matéria destaca que depois do confronto entre
os ministros da Agricultura, Desenvolvimento Agrário
e Meio Ambiente por causa do projeto do novo Código
Florestal, a confusão reinante na Esplanada dos Ministérios, decorrente da má qualidade de gestão e falta
de comando administrativo do governo, tem agora um
novo capítulo, no qual os dois novos personagens são
o ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Manga-
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beira Unger, e o ministro do Desenvolvimento Social,
Patrus Ananias.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “CGU identiﬁca desvio
de R$ 155 milhões da Funasa”, publicada no jornal O
Estado de S.Paulo, em sua edição de 23 de janeiro
de 2009.
A matéria destaca que prefeituras, secretarias de
Estado e entidades indígenas ﬁzeram uso irregular de
228 repasses da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), totalizando prejuízo de pelo menos R$155,4
milhões aos cofres públicos.

Quarta-feira 25

617

06545

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta
sessão do dia 24 de março, toda ela coordenada pelos
nossos assessores especiais Secretários da Mesa,
Dr. José Roberto e Dr. João Pedro. Eles simbolizam
a grandeza funcional do Senado, ambos têm duas
formaturas.
A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores que constarão da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã, as matérias remanescentes
da pauta de hoje e mais:
– Projeto de Resolução nº 9, de 2009.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 270, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 270, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.125, de
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles),
que aprova a programação monetária relativa
ao quarto trimestre de 2008.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193
da Constituição Federal (que trata da ordem
social).
Parecer favorável, sob nº 156, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2005,
tendo como primeiro signatário o Senador
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Cristovam Buarque, que altera o art. 45 da
Constituição para conceder ao brasileiro
residente no exterior o direito de votar nas
eleições.
Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de
2004, tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52,
55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto nos casos em que
menciona, terminando com o voto secreto
do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre
a Proposta) favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de
Plenário), contrário.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006,
tendo como primeiro signatário o Senador
Paulo Paim, que inclui o art. 50A e altera os
arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal,
para estabelecer o voto aberto nos casos em
que menciona, terminando com o voto secreto parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda
nº 1, de Plenário) Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda,
que oferece.
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8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
(Votação nominal)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 86, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador
Alvaro Dias, que altera o § 2º do art. 55 da
Constituição Federal (determina o voto aberto para a perda de mandato de Deputados e
Senadores).
Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com
Subemenda, que apresenta.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Roberto Arruda,
que altera o art. 228 da Constituição Federal,
reduzindo para dezesseis anos a idade para
imputabilidade penal.
Parecer sob nº 478, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres,
favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, com a Emenda nº
1-CCJ, que apresenta; e pela rejeição das
demais matérias que tramitam em conjunto,
com votos contrários dos Senadores Sibá
Machado, Eduardo Suplicy, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys
Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em separado,
do Senador Aloizio Mercadante e da Senadora Patrícia Saboya.

Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 18, de 1999, tendo como primeiro signatário
o Senador Romero Jucá, que altera a redação
do art. 228 da Constituição Federal.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 3, de 2001, tendo como primeiro signatário
o Senador José Roberto Arruda, que altera o
artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo
para dezesseis anos a idade para imputabilidade penal.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 26, DE 2002
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro
signatário o Senador Iris Rezende, que altera
o artigo 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade prevista para a imputabilidade
penal, nas condições que estabelece.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 90, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
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nº 90, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo
único no artigo 228, da Constituição Federal,
para considerar penalmente imputáveis os
maiores de treze anos que tenham praticado
crimes deﬁnidos como hediondos.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 9, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário
o Senador Papaléo Paes, que acrescenta parágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal,
para determinar a imputabilidade penal quando
o menor apresentar idade psicológica igual ou
superior a dezoito anos.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 105, de 2003 (nº 335/95, na
Casa de origem), que dá nova redação ao art.
89 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 –
Lei de Execução Penal, que trata das penitenciárias de mulheres.
Pareceres sob nºs 495, de 2004, e 488,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, 1º pronunciamento: favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta;
2º pronunciamento: (em reexame, nos termos
do Requerimento nº 812, de 2004): ratiﬁcando
seu parecer anterior.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003,
na Casa de origem, do Deputado Luciano Zica),
que altera a Lei nº 10.334, de 19 de dezembro
de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de fabricação e comercialização de lâmpadas
incandescentes para uso em tensões de valor
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igual ou superior ao da tensão nominal da rede
de distribuição, e dá outras providências.
Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Delcídio Amaral.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, na
Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha),
que veda a exigência de carta de ﬁança aos
candidatos a empregos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003,
na Casa de origem, do Deputado Wasny de
Roure), que modiﬁca o inciso II do caput do
art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 (dispõe sobre o aproveitamento de
matérias cursadas em seminários de ﬁlosoﬁa
ou teologia).
Parecer sob nº 924, de 2006, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº
1.696/2003, na Casa de origem, do Deputado Geraldo Resende), que altera o § 2º
do art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde (acrescenta o planejamento familiar nos casos de cobertura dos planos ou seguros privados de
assistência à saúde).
Parecer favorável, sob nº 145, de 2007,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora:
Senadora Serys Slhessarenko.
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18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, na
Casa de origem, do Deputado Ricardo Barros),
que altera o inciso XIII do caput do art. 7º da Lei
nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (inclui as
normas técnicas como obras protegidas pela
legislação dos direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Roberto Saturnino.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação aos
arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe sobre a
autenticidade de peças oferecidas para prova
no processo trabalhista e sobre o cabimento de
recurso ordinário para instância superior).
Parecer favorável sob o nº 697, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Eduardo Suplicy .
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que acrescenta parágrafo único ao art. 1º
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre a boa-fé nas
relações de trabalho.
Parecer sob nº 542, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2006 (nº 922/2003, na
Casa de origem, do Deputado Davi Alcolum-
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bre), que denomina “Aeroporto Internacional de
Macapá/AP – Alberto Alcolumbre”, o aeroporto
da cidade de Macapá, Estado do Amapá.
Parecer favorável, sob nº 883, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Geovani Borges.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 2007
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 96, de 2007 (nº 6.463/2005,
na Casa de origem), que institui o dia 25 de
janeiro como Dia Nacional da Bossa Nova.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relatora ad hoc: Senadora Ideli Salvatti.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 34, de 2008 (nº 6.341/2002,
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional
do Caminhoneiro.
Parecer favorável, sob nº 884, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Valdir Raupp.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 69, de 2008 (nº 1.967/2007,
na Casa de origem), que institui o Dia do Vaqueiro Nordestino, a ser comemorado, anualmente, no terceiro domingo do mês de julho.
Parecer favorável, sob nº 887, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator “ad hoc”: Senador Virginio de Carvalho.
25
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 268, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 268, de 2008 (nº
410/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Ajuste Complementar, por
Troca de Notas, ao Acordo sobre Cooperação
Financeira entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
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da Alemanha relativo ao projeto “Programa de
Saúde e Saneamento Básico no Piauí”, concluído em Brasília, em 6 de setembro de 2006.
Parecer favorável, sob nº 18, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Mozarildo
Cavalcanti.
26
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 275, DE
2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 275, de 2008 (nº
54/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Memorando de Entendimento
entre a Conferência das Nações Unidas para o
Comércio e Desenvolvimento e o Governo da
República Federativa do Brasil para a Capacitação em “Software” Livre e Aberto nos Países
em Desenvolvimento, assinado em Túnis, em
16 de novembro de 2005.
Parecer favorável, sob nº 19, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
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Parecer favorável, sob nº 21, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Antonio
Carlos Valadares.
29
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 282, DE
2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 282, de 2008 (nº
398/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Oriental do Uruguai para a Construção de uma Segunda Ponte Internacional
sobre o Rio Jaguarão, nas proximidades das
Cidades de Jaguarão e Rio Branco, celebrado
em San Juan de Anchorena, Colônia, em 26
de fevereiro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 22, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
30

27
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 279, DE
2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 279, de 2008 (nº
2.544/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo de Barbados, assinado em
Bridgetown, em 21 de novembro de 2004.
Parecer favorável, sob nº 20, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Augusto Botelho.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 284, DE
2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 284, de 2008 (nº
408/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação na
Área do Turismo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
do Panamá, celebrado em Brasília, em 25 de
maio de 2007.
Parecer favorável, sob nº 23, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

28

31

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 280, DE 2008

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 287, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 280, de 2008 (nº 9/2007,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção de Extradição entre os Estados
Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada na Cidade de Praia,
em 23 de novembro de 2005.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 287, de 2008 (nº
735/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Memorando de Entendimento
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino da Suécia sobre
Cooperação na Área de Bioenergia, incluindo
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Biocombustíveis, celebrado em Estocolmo, em
11 de setembro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 24, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador João Tenório.
32
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 142, de
2005, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito – Desmanche, que altera
a redação do art. 126 da Lei nº 9.503, de 24
de setembro de 1997, renumera e altera o seu
parágrafo único, passando-o para § 1º e acrescenta os § 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, instituindo ainda, os arts. 126-A e 126-B (dispõe sobre
veículo irrecuperável ou desmontado).
Parecer sob nº 1.045, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, oferecendo a redação do vencido, para o
segundo turno regimental.
33
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável,
nos termos de Subemenda que oferece.
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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, Justiça e Cidadania (em audiência, nos termos do Requerimento nº 29, de 2007), Relator: Senador
Alvaro Dias.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a concessão de subvenção à implementação de Servidão Florestal, de Reserva
Particular do Patrimônio Natural e de reserva
legal, e sobre a possibilidade de recebimento
da subvenção na forma de abatimento de dívidas de crédito rural.
36
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, que
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso,
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos
autoprodutores de energia elétrica.

34
37
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226,

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 9, de 2009, de iniciativa da
Comissão de Assuntos Econômicos, que al-
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tera dispositivo da Resolução nº 43, de 2001,
do Senado Federal, no intuito de modiﬁcar o
cálculo do comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida
consolidada.
38
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando a dispensa do parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez
que o prazo naquela Comissão já se encontra
esgotado. (Gestão de ﬂorestas públicas; institui
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do
Ministério do Meio Ambiente).
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Está encerrada a sessão do Senado da República
do Brasil.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 9
minutos)
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AGENDA DO PRESIDENTE JOSÉ SARNEY

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 - Roseana Sarney*
PTB - Epitácio Cafeteira**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

124

quinta-feira 19

ORDEM DO DIA

março de 2009

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, a partir do ano de 1999 até a data de 8 de novembro de 2007.
(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)
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) (8)

(8)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007
Prazo final prorrogado: 01/07/2009

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(14)

Sérgio Guerra (PSDB-PE)

(11)

Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(1)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(4,7)

(5)

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

(13)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)
João Pedro (PT-AM)

1. Eduardo Suplicy (PT-SP)
2. Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)

(3,6)

(2,12,17)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Leomar Quintanilha (PMDB-TO)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Valter Pereira (PMDB-MS)

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

(16)

PDT/PSOL

(10)

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 Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
3. 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.
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. Em 10.10.2007, foram eleitos a Senadora Lúcia Vânia como Vice-Presidente e o Senador Inácio Arruda como Relator.
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. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
11. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
12. 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).
13. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
14. 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).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
17. 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).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3311-3514
Fax: 3311-1176

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2008
Prazo final prorrogado: 23/09/2009

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM-GO)

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Cícero Lucena (PSDB-PB)

(1,4)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Paulo Paim (PT-RS)

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima (PMDB-SE)

1.

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

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).
*. 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.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares
RELATOR: Senador Gerson Camata

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo final prorrogado: 30/04/2009

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).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3311-3511
Fax: 3311-1176
E-mail: ems@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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2) COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE
ELABORAR PROJETO DE CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Finalidade: Elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de Código de Processo Penal.
(Requerimento nº 227, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 751, de 2008, aprovado em 10.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 794, de 2008, aprovado em 18.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.602, de 2008, aprovado em 9.12.2008)
Número de membros: 9
COORDENADOR: Hamilton Carvalhido
RELATOR-GERAL: Eugenio Pacelli de Oliveira
Leitura: 25/03/2008
Designação: 01/07/2008
Prazo final: 20/02/2009
Prazo final prorrogado: 02/09/2009

MEMBROS
Antonio Corrêa
Antonio Magalhães Gomes Filho
Eugenio Pacelli de Oliveira
Fabiano Augusto Martins Silveira
Félix Valois Coelho Júnior
Hamilton Carvalhido
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
Sandro Torres Avelar
Tito Souza do Amaral

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 TEMPORÁRIA - RISCO AMBIENTAL
EM MUNICÍPIOS RELACIONADOS PELO INPE
Finalidade: Destinada a verificar, no prazo de doze meses, o risco ambiental em que vivem Municípios
relacionados pelo Instituto Nacional de Pesquisa - INPE em seu "Mapa do desmatamento". Em aditamento
pelo Requerimento nº 495, de 2008, a Comissão passa a analisar 36 municípios em conformidade com o
INPE em seu "Mapa de desmatamento".
(Requerimento nº 193, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.692, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jayme Campos
VICE-PRESIDENTE: Senador João Pedro
RELATOR: Senador Flexa Ribeiro
Leitura: 25/03/2008
Instalação: 10/04/2008
Prazo final: 22/12/2009

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

1. Senador Gilberto Goellner (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Senador Mário Couto (PSDB)

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

1. Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

1. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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4) COMISSÃO TEMPORÁRIA - TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco.
(Requerimento nº 115, de 2008, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello
RELATOR: Senadora Rosalba Ciarlini
Leitura: 02/07/2008
Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008
Prazo final: 22/12/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1)

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,3)

1. Senador João Vicente Claudino

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5) COMISSÃO TEMPORÁRIA - 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.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009

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

134

quinta-feira 19

ORDEM DO DIA

março de 2009

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA
CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles
Instalação: 03/03/2009

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

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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, PC DO B, PRB ) (6)
Eduardo Suplicy (PT)

(29)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(37)

2. Renato Casagrande (PSB)

(32)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

4. Ideli Salvatti (PT)
(30)

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

(39)

(11,35)

3. João Pedro (PT)

(31)

(36)
(38,72)

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

(34)

(40)

(28)

7. João Ribeiro (PR)

(4,33)

(41)

Maioria ( PMDB, PP )
(57,66)

Francisco Dornelles (PP)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

(56,59)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(54,71)

Neuto De Conto (PMDB)
VAGO

(55,68)

(61)

Valdir Raupp (PMDB)

(53,67)

1. Romero Jucá (PMDB)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,15,63,65)

(60,62)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,58,70)

6. Paulo Duque (PMDB)

(1,69)

7. VAGO

(64)

(2,69)

(64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
(50)

Eliseu Resende (DEM)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
(52)

Efraim Morais (DEM)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)

(46)

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

(49)

(14,16,42)

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

(44)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(46)

5. Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)

(13,43)

6. José Agripino (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(26)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(48)
(5,45)
(25)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,23,73)

Arthur Virgílio (PSDB)

(26,74)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(22)

Tasso Jereissati (PSDB)

(26)

10. Papaléo Paes (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(27)

(17,47)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(51)

(51)

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

(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,51)

2. Fernando Collor

(51)

(24)

(3,69)
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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 Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador 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 Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
23. 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.
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 Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
26. 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).
27. 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.
28. 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.
29. 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).
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 Renato Casagrande.
31. 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.
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32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
36. Em 16.02.2009, 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
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
Demóstenes Torres.
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
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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).
52. 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.
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
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 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
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62. 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).
63. 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).
64. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
65. 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).
66. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
67. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
68. 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).
69. 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).
70. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

2. VAGO

(6)

Expedito Júnior (PR)

(9)

3. João Vicente Claudino (PTB)

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

1. Mão Santa (PMDB)

(4)

2. Renato Casagrande (PSB)

(2)

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

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

PDT PSDB PMDB
Cícero Lucena (PSDB)

(8)
(1)

1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
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1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Finalidade: Debater e examinar a situação da Previdência Social
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REFORMA TRIBUTÁRIA
Finalidade: Avaliar a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional na forma do inciso XV do art. 52 da
Constituição Federal, assim como tratar de matérias referentes à Reforma Tributária
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Eduardo Suplicy (PT)

1. Renato Casagrande (PSB)

VAGO

2. Ideli Salvatti (PT)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (PMDB)

1.

Neuto De Conto (PMDB)

2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo (DEM)
Osmar Dias (PDT)

(1)

Tasso Jereissati (PSDB)

(4)

1. João Tenório (PSDB)
2. Cícero Lucena (PSDB)

(2)
(2)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. Vaga cedida ao PDT
2. Vaga cedida ao PSDB
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 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.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de o Senador não pertencer mais à Comissão.
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1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS
REGULATÓRIOS
Finalidade: Debater e estudar a regulamentação dos Marcos Regulatórios nos diversos setores de
atividades que compreendem serviços concedidos pelo Governo, como telecomunicações, aviação civil,
rodovias, saneamento, ferrovias, portos, mercado de gás natural, geração de energia elétrica, parcerias
público-privadas, etc.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Delcídio Amaral (PT)

1. VAGO

Inácio Arruda (PC DO B)

2. Renato Casagrande (PSB)

(5)

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

(2)

VAGO

(3,4)

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

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

Eliseu Resende (DEM)

2. VAGO

Sérgio Guerra (PSDB)

3. Tasso Jereissati (PSDB)

(5)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de a Senadora Kátia Abreu encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de
30.6.2008 a 28.10.2008, e ter sido substituída pelo Senador Marco Antônio Costa, na Comissão de Assuntos Econômicos. (Of. nº 62/08-GLDEM)
4. A Senadora Kátia Abreu retornou ao mandato em 29.10.2008. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
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, PC DO B, PRB ) (5)
Flávio Arns (PT)

(3,19,35)
(32)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(31)

1. Fátima Cleide (PT)

(27)

2. César Borges (PR)

(33)

3. Eduardo Suplicy (PT)

Marcelo Crivella (PRB)
Expedito Júnior (PR)

(34)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(28)

5. Ideli Salvatti (PT)

(29)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(30,61)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(30,59,63)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(26,36)

(30)
(30,62,64)

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

(9,48)

(6,51)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

(57)

(52)

(49)

1. Lobão Filho (PMDB)

(53)

2. Romero Jucá (PMDB)

(56)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(55)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(50)

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

(40)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(42)

2. Jayme Campos (DEM)

(12,15,39)

Efraim Morais (DEM)

Raimundo Colombo (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

(25,44)

Marisa Serrano (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(38)

(20)

(23)

(8,11,58)

(46)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)
4. José Agripino (DEM)
6. João Tenório (PSDB)
7. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,41)

(4,37)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(45)

(24)

(22)
(21,43)

(7)

1. Gim Argello

(14,16,60)

PDT
João Durval

(17,47)

1. VAGO

(18)

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. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
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8. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
19. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
20. Em 12.02.2009, 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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
23. 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).
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 Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
26. 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.
27. 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).
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 Paulo Paim.
29. 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.
30. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
31. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
32. Em 16.02.2009, o Senador 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.
33. 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.
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 Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
36. 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).
37. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
38. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
39. 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.
40. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
41. Em 17.02.2009, 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.
42. 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.
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43. 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.
44. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
45. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
46. 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.
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 Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
49. 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).
50. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente 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 Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(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 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
62. Em 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).
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 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).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Paulo Paim (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

2.

Maioria (PMDB, PP) e PDT
VAGO

(2)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos (DEM)

1. VAGO

(3)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. VAGO

(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. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Flávio Arns (PT)

1. Fátima Cleide (PT)

Paulo Paim (PT)

2.

Maioria (PMDB, PP) e PDT
VAGO

1.

(2)

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

1. Papaléo Paes (PSDB)
2. Marisa Serrano (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA
SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Augusto Botelho (PT)

1. VAGO

Flávio Arns (PT)

2.

(3)

Maioria (PMDB, PP) e PDT
João Durval (PDT)

1. Adelmir Santana (DEM)

(2)

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

1. VAGO

(3)

Papaléo Paes (PSDB)

2. VAGO

(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. Vaga cedida pelo PDT ao DEM.
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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, PC DO B, PRB ) (6)
Marina Silva (PT)

1. Renato Casagrande (PSB)

(39,72)
(10,33)

Aloizio Mercadante (PT)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(34)

5. César Borges (PR)

(39)
(35,41)

Expedito Júnior (PR)

(37)

3. Marcelo Crivella (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)

(1,15,17,38)

2. Augusto Botelho (PT)

(39)

Eduardo Suplicy (PT)

(17,30)

(16,17,31,74)

(32,41)
(19,36,77)

6. Serys Slhessarenko (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(54,63)

Almeida Lima (PMDB)

(55,65)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(62,63)

Gilvam Borges (PMDB)

(57,63)

3. Renan Calheiros (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(60,63)

4. Lobão Filho (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,59,67)

(58,64)

(5,69,76)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(3,63)

(56,68)

(42,61,66)
(2,63)

6. Neuto De Conto (PMDB)

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

(47)

Demóstenes Torres (DEM)

(44)

Jayme Campos (DEM)

(40)

Marco Maciel (DEM)

(14,20)

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

4. José Agripino (DEM)
(46)

(24,71)
(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

2. Adelmir Santana (DEM)

(27)

(50)

(45)

(4,49)
(8,21,48)

5. Eliseu Resende (DEM)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(28)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(25)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(26,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(51)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(27,70)

Sérgio Guerra (PSDB)

(52)

1. Efraim Morais (DEM)

(29,75)

(7)

1. Gim Argello

(43)

PDT
Osmar Dias

(11,13,22)

1. Patrícia Saboya

(12,23,53)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
12. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
13. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, o Senador 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 Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
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 Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
29. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
30. Em 16.02.2009, o Senador 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.
31. 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.
32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
33. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
34. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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.
36. 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.
37. 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.
38. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
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39. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
40. 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.
41. 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.
42. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
43. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
44. 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.
45. 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.
46. 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).
47. 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.
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, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (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 Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
65. 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).
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 Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. 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).
70. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
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71. Em 10/03/2009, 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, 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).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, o Senador 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).
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).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n.º 3 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

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

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

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

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

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) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PT-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Flávio Arns (PT)

1. João Pedro (PT)

(38)
(38)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

2. Ideli Salvatti (PT)

(38)

Fátima Cleide (PT)

4. José Nery (PSOL)

(38,51,65)

(12,36)

(33)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(35)

(32)

Expedito Júnior (PR)

(34)

3. Eduardo Suplicy (PT)

Inácio Arruda (PC DO B)
Marina Silva (PT)

(1,37)

(30)

6. VAGO

(31)

7. VAGO

(31)

(31,66)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(59)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(8,16,54)

Gilvam Borges (PMDB)

(55)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)
3. Pedro Simon (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(63)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(57)

Gerson Camata (PMDB)

(61)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(5,9,56)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(62,64)

(55)

(55)

(58)
(15,17,60)

(53)

7. Lobão Filho (PMDB)

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

(4,43)

(48)

(39)

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

(11,45)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,47)

3. Jayme Campos (DEM)

(46)

Heráclito Fortes (DEM)

(41)

4. Efraim Morais (DEM)

(42)

José Agripino (DEM)

(13,49)

Adelmir Santana (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(40)

(24)

Cícero Lucena (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(23)

(29,68)

Marisa Serrano (PSDB)

(25)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,50)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)
7. Eduardo Azeredo (PSDB)
8. Marconi Perillo (PSDB)
9. Papaléo Paes (PSDB)

(26,67)
(27)

(28)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(22)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,52)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(52)

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)

(2,44)

(52)
(52)
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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 Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
29. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
30. Em 16.02.2009, o Senador 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.
31. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
33. Em 16.02.2009, o Senador 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.
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 João Pedro.
35. 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.
36. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
37. Em 16.02.2009, o Senador 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.
38. 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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39. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
40. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
41. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
42. 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.
43. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. 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.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
46. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
47. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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).
52. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
53. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
55. 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).
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 Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. 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).
59. 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).
60. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. 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).
64. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
65. 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).
66. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
67. 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).
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).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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, PC DO B, PRB ) (2)
VAGO

(7)

1. VAGO

(7)

Flávio Arns (PT)

2. Ideli Salvatti (PT)

Sérgio Zambiasi (PTB)

3. VAGO

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(3)

(7)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

3. Valter Pereira (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. VAGO

(4)

(1,6)

Romeu Tuma (PTB)

2. Marco Maciel (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Eduardo Azeredo (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

5. VAGO

(5)

(7)

PDT
VAGO

1. Cristovam Buarque

(7)

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.

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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

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

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

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

4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

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) 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, PC DO B, PRB ) (2)
Renato Casagrande (PSB)
Marina Silva (PT)
João Pedro (PT)

(26)

(7,26)

(20)

João Ribeiro (PR)

1. Fátima Cleide (PT)

(22)

2. César Borges (PR)

(24)
(25)

3. Inácio Arruda (PC DO B)
4. Delcídio Amaral (PT)

(23)

(21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(38)

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

(38)

1. Romero Jucá (PMDB)

(38)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,40)

3. Almeida Lima (PMDB)

(39)
(38)

(38)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(38)

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

(29)

1. Adelmir Santana (DEM)

(34)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(31)

Heráclito Fortes (DEM)

(33)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

(32)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(16)

(1,35)
(3,27)

(9,30)

(4,14)

7. Mário Couto (PSDB)

(18)
(17)

PTB
Gim Argello

(6,28)

1. Sérgio Zambiasi

(28)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,36,41)

1. Cristovam Buarque

(12,37,42)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
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5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - AQUECIMENTO GLOBAL
Finalidade: Estudar as mudanças climáticas em conseqüência do aquecimento global
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Renato Casagrande (PSB)

1. VAGO

(4)

Inácio Arruda (PC DO B)

2. VAGO

(4)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

(4)

VAGO

(3)

2. Marisa Serrano (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
César Borges (PR)
VAGO

1. Inácio Arruda (PC DO B)

(8)

2. VAGO

(8)

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

1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(5,7)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA
Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Marina Silva (PT)

1. Fátima Cleide (PT)

(1)

Renato Casagrande (PSB)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

Notas:
1. Em 18.06.2008, a Senadora Marina Silva é designada titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão(Of. Nº 57/2008-CMA).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Renato Casagrande (PSB)
VAGO

(1)

1. VAGO

(5)

2. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

(2,4)

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

1. VAGO

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

(3)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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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, PC DO B, PRB ) (6)
Flávio Arns (PT)

Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. João Pedro (PT)

(22)
(22)

(22)

(19)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(20)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,24,25)

Magno Malta (PR)

(2,23)

4. VAGO

(24)

José Nery (PSOL)

(21)

5. VAGO

(24)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)
VAGO

(37)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
2. Romero Jucá (PMDB)

(36)

(38)

3. Valter Pereira (PMDB)

(33,43)

Gilvam Borges (PMDB)

4. Mão Santa (PMDB)

(42)

Paulo Duque (PMDB)

(10,12,35)

José Agripino (DEM)

(3,31)

(39)

(40)

(41)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(34)

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

(26)

Eliseu Resende (DEM)

(4,30)

Gilberto Goellner (DEM)

(8)

1. Heráclito Fortes (DEM)
2. Jayme Campos (DEM)

(28)
(27)

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

(9,13,32)

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. Lúcia Vânia (PSDB)

(16)

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

VAGO

(1,5)

PTB

(29)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, 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.
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. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
25. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
26. 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.
27. 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.
28. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
31. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
32. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. 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).
34. 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).
35. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (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 Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Paulo Paim (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(4)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

2.

(3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1,5)

1.

Heráclito Fortes (DEM)

2.

Lúcia Vânia (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

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. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
5. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

6.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
Prazo final: 22/03/2009

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

1. Flávio Arns (PT)

(6)

José Nery (PSOL)

2. VAGO

(2)

(6)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1,5)

1. VAGO

Lúcia Vânia (PSDB)

(4)

2. Cícero Lucena (PSDB)

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. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
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. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
6. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
VAGO

1. Fátima Cleide (PT)

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(2,5)

Maioria ( PMDB, PP )
Roseana Sarney (PMDB)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. VAGO

(3,4)

Lúcia Vânia (PSDB)

(1)

2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
3. 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).
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.

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: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (9)
Eduardo Suplicy (PT)

(42)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)

(38,73)

(43,66)

1. Flávio Arns (PT)

(40,72)

2. Marina Silva (PT)

(45)
(46,74)

3. Renato Casagrande (PSB)

João Pedro (PT)

(47)

4. Magno Malta (PR)

Tião Viana (PT)

(41,58,70)

5. Augusto Botelho (PT)

(44)
(22,39,52,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(62)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)
(6)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(64)

Romero Jucá (PMDB)

(3,69,75)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

Efraim Morais (DEM)

(50)

(2)

(19,24,63)
(10,21,61)

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

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(33,68)
(33)

(34)

PTB
Fernando Collor

(13,14,15,16,25,26,28,30,51)

(11,55)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,57)

3. José Agripino (DEM)

(8,56)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(49)

(18,29,48)

1. Adelmir Santana (DEM)

(23,27,53)

4. Kátia Abreu (DEM)

(54)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(36)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,37,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(35)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(51)

PDT
Patrícia Saboya

(31,60)

1. Cristovam Buarque

(20,32,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
14. 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).
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 Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
35. 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.
36. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
37. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
42. 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).
43. 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.
44. 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.
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45. 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.
46. 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.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
49. 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.
50. 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.
51. 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).
52. 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.
53. 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.
54. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
55. 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.
56. 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.
57. 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.
58. 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.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador 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 Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (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 Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
69. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
70. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
71. 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).
72. 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).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
75. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

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, PC DO B, PRB ) (2)
VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

1. VAGO

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
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.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
VAGO

(1,4)

1. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

(3)

1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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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, PC DO B, PRB ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)

(22,28,60)

Delcídio Amaral (PT)
Ideli Salvatti (PT)

2. Paulo Paim (PT)

(22)

Fátima Cleide (PT)

(25)
(23,28,58)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

1. Marina Silva (PT)

(22)

4. Expedito Júnior (PR)

(19)

(24)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(17)
(18)

6. João Pedro (PT)

(20)

(21)

(16)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

1. Neuto De Conto (PMDB)

(46)

Gilvam Borges (PMDB)

2. Lobão Filho (PMDB)

(47)

3. Pedro Simon (PMDB)

(52)

Valdir Raupp (PMDB)

(8,10,11,51)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,48)

(3,6,53)

(34,44)

(50)

5. Francisco Dornelles (PP)

(43,56)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(54)

6. VAGO

(49)

(45,55)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
(33)

Gilberto Goellner (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

(30)
(36)

Heráclito Fortes (DEM)
Jayme Campos (DEM)

(27)

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

(35)

3. Adelmir Santana (DEM)

(38)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(37)

Kátia Abreu (DEM)

(7,32)

5. Demóstenes Torres (DEM)

Alvaro Dias (PSDB)

(41)

6. Cícero Lucena (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(40,59)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(15)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Fernando Collor

(29)

(1,26)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)
8. Mário Couto (PSDB)

(31)

(14,57)

(15)
(13)

(4)

1. Gim Argello

(29)

PDT
João Durval

(12)

1. Osmar Dias

(39)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
14. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
15. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
16. Em 16.02.2009, 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.
17. 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.
18. 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.
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 Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
21. Em 16.02.2009, o Senador 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.
22. 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).
23. 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.
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, 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.
26. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
28. 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.
29. 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.
30. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular 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, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
34. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
35. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
36. 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.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
49. 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).
50. 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).
51. 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).
52. 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).
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
59. Em 10/03/2009, 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).
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).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 14:00 HS - Plenário nº 13 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

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

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
César Borges (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(24)
(2,28)

Serys Slhessarenko (PT)

(23,50)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
José Nery (PSOL)

(7,27)

(26)

(25)

3. VAGO

(23)

4. VAGO

(23)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(33,41)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,48)

2. Pedro Simon (PMDB)

(47)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,45)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(42)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(43)

(44)

(46,49,51)

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

(30)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(36)

2. Jayme Campos (DEM)

(29)

(38)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(37)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(31)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(19)

(21)

(35)

(6,14,32)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(22)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,13,17)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(9,12,34)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,40)

1. João Durval

(16,39)

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

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

1. Paulo Paim (PT)

(22)

(18)

2. Fátima Cleide (PT)
(20,26,49)

Augusto Botelho (PT)
Magno Malta (PR)

(22)
(4,6,17)

3. Expedito Júnior (PR)
4. VAGO

(19)

(21)

(23)

Maioria ( PMDB, PP )
(2,11,34,37)

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

(35,44)

1. Romero Jucá (PMDB)

(41,47)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(39,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(36,38)

4. Paulo Duque (PMDB)

(42,50)

(43,46)

(40,45)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
(24)

Gilberto Goellner (DEM)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(32)

(30)

Jayme Campos (DEM)

(8,10,33)

Lúcia Vânia (PSDB)

(15)

Mário Couto (PSDB)

(13)

Marisa Serrano (PSDB)

(14)

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

(29)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,28)

4. José Agripino (DEM)

(9,27)

(25)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

(12)

6. João Tenório (PSDB)

(14)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(3,31)

(16)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(27,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
13. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
17. 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).
18. 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.
19. Em 16.02.2009, o Senador Magno Maltaé designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
20. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador 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.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
24. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (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 Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
27. 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).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
30. 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).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
32. 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).
33. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
35. 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).
36. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
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44. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
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).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
VAGO

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. Mão Santa (PMDB)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3)

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

3. VAGO

(4)

Marisa Serrano (PSDB)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
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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, PC DO B, PRB ) (4)
(20)

Marcelo Crivella (PRB)

Renato Casagrande (PSB)
Magno Malta (PR)

(18)

1. Delcídio Amaral (PT)
2. Flávio Arns (PT)

(22)

(21)

(20)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(19,41,45)

(19,42)

(19,46)

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

(39)

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(35)

(34)

1. Valter Pereira (PMDB)

(36)

2. Romero Jucá (PMDB)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(7,10,37)

(38,47)

(8,9,40,43,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(2)

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

(29)

(3,31)

(6,12,24)
(27)
(16)

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

(1)
(30)

4. Kátia Abreu (DEM)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(17,28)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(25)

Patrícia Saboya

(13,33)

(26)

(23)

(17,28)

(14,49)
(11,17,44)

(5)

1. Fernando Collor

(25)

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

março de 2009

ORDEM DO DIA

quinta-feira 19

197

11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
17. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
18. 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.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, 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).
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 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.
23. 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).
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 Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
27. 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).
28. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
29. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (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 Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador 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 Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. 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).
44. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. 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).
47. 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).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Flávio Arns (PT)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS
Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Marcelo Crivella (PRB)
VAGO

(5)

1. VAGO

(5)

2. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1)

1. VAGO

(4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(2,5)

1. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(5)

2. Eduardo Azeredo (PSDB)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Mão Santa não mais pertencer à Comissão.
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. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
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COMPOSIÇÃO
PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR

BLOCO / PARTIDO

Demóstenes Torres (DEM/GO)
João Tenório (PSDB/AL)

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

Bloco Parlamentar da Minoria
(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

Notas:
1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos e Conselhos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (DEM-DF) (3)
1ª Eleição Geral: 19/04/1995 4ª Eleição Geral: 13/03/2003
2ª Eleição Geral: 30/06/1999 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
3ª Eleição Geral: 27/06/2001 6ª Eleição Geral: 06/03/2007

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

João Pedro (PT-AM)

2. Fátima Cleide (PT-RO)

(6)

Renato Casagrande (PSB-ES)

3. Ideli Salvatti (PT-SC)

João Vicente Claudino (PTB-PI)

(1)

(5)
(2)

4.

Eduardo Suplicy (PT-SP)

5.

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)
Almeida Lima (PMDB-SE)

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(7)

2. Gerson Camata (PMDB-ES)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Romero Jucá (PMDB-RR)

Leomar Quintanilha (PMDB-TO)

4. VAGO

(14)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
(11)

Demóstenes Torres (DEM-GO)

1. VAGO

Heráclito Fortes (DEM-PI)

2. César Borges (PR-BA)

Adelmir Santana (DEM-DF)

3. Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

Marconi Perillo (PSDB-GO)

4. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

Marisa Serrano (PSDB-MS)

(10)

(12)

(9)

5. Sérgio Guerra (PSDB-PE)

PDT
VAGO

(13)

1.

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)

(8)

Atualização: 18/02/2009
Notas:
1. Eleito na Sessão de 29.05.2007 para a vaga anteriormente ocupada pela Senadora Serys Slhessarenko (PT/MT), que renunciou ao mandato de
titular de acordo com o Ofício GSSS nº 346, lido nessa mesma Sessão, Senador Epitácio Cafeteira renunciou ao mandato de titular, conforme Ofício
106/2007-GSECAF, lido na sessão do Senado de 26.09.2007. Senador João Vicente Claudino foi eleito em 16.10.2007 (Ofício nº 158/2007 - GLDBAG)
(DSF 18.10.2007).
2. Eleitos na Sessão de 29.05.2007.
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3. Eleito em 30.05.2007, na 1ª Reunião de 2007 do CEDP
4. Eleito em 27.06.2007, na 5ª Reunião de 2007 do CEDP
5. Eleita na Sessão de 27.06.2007.
6. Eleito na Sessão de 16.08.2007.
7. Eleito na sessão de 27.06.2007, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Valter Pereira, que renunciou em 25.06.2007.
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007).
9. Senador Arthur Virgílio renunciou ao cargo de membro suplente, conforme Ofício nº 135/07, e foi eleito, nessa mesma data, como titular. Em
04.07.2007 renunciou ao cargo de membro titular, conforme Ofício nº 142/2007 - GLPSDB, e foi eleito, na mesma data, como membro suplente.
10. Senadora Marisa Serrano renunciou ao cargo de membro titular, conforme Ofício datado de 27.06.2007, e foi eleita, nessa mesma data, como suplente.
Em 04.07.2007 renunciou ao cargo de membro suplente e foi eleita, na mesma data, como membro titular.
11. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro, ocorrido em 19.02.2008.
12. Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e filiou-se ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º.10.2007.
13. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Péres, ocorrido em 23.05.2008.
14. Em virtude de renúncia ao mandato do Senador José Maranhão em 18.02.2009.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

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

MEMBROS
PMDB
DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

(1)

PTB
VAGO

(2)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

PR
Expedito Júnior (RO)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 05/03/2009
Notas:
1. Indicada para ocupar a vaga destinada ao PT, conforme Of. 013/2009-GLDPT, lido na sessão do dia 03.03.2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Cavalcanti, conforme Of. nº 088/2009/GLPTB.
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